Uppdrag till banken att göra en
betalning till utlandet
Swedbankbetalning, Samma dag (T+0)

Internationell betalning, Om två dagar (T+2)

(SEK, NOK, DKK, EUR o USD inom Swedbank Group)

(Övriga valutor inom EU/EES samt andra valutor till övriga världen)

Europabetalning, En dag senare (T+1)

Internationell betalning urgent, Om en dag (T+1)

(EUR eller SEK inom EU/EES)

Europabetalning urgent, Samma dag (T+0)

Internationell betalning express, Samma dag T+0
(Tilläggstjänst i KMP)

Pris för respektive tjänst, se KMP. Alla valutor går inte att skicka med prioritet, se swedbank.net

BELOPP SOM SKA SKICKAS
Valutaslag som ska skickas

Belopp i valuta

Motvärde SEK (om belopp i Valuta är okänt)

UPPDRAGSGIVARE
Namn

Person-/Organisationsnummer

Fullständig adress (gata, postnummer, ort)

Telefonnummer

MOTTAGARE
Fullständigt namn

Fullständig adress (gata, postnummer, ort, land)

Kontonummer (IBAN obligatoriskt inom EU/EES)

Mottagarbankens BIC/SWIFT (8 eller 11 tecken) eller nationellt id (ex FW, CC no)

Bankens namn

Landkod

Meddelande till mottagaren (anges på engelska)

MOTTAGANDE BANKS KOSTNAD BETALAS AV
SHA, Uppdragsgivaren betalar endast Swedbanks kostnader
OUR, Uppdragsgivaren betalar även utländska bankens kostnader (kan endast anges när mottagarens bank finns utanför EU/EES)
Betalningskod* Skatteverket (fylls i när motvärdet på betalningen överstiger SEK150 000)

*För koder se Bl 7509

KONTONUMMER FÖR DEBITERING
Kontonummer SEK

Valutakonto

Separat konto för kostnader (anges endast när debitering sker från valutakonto)

Jag godkänner och ansvarar för uppgifternas riktighet, jag har även tagit del av " Allmänna villkor - Internationell betalning"

Set Bl 7500 2020-08

Datum

Underskrift Kontoägare/Firmatecknare

Namnförtydligande

Bl 7500 utg 27 sida 1(2)

Underskrift Kontoägare/Firmatecknare

Namnförtydligande

Uppdrag till banken att göra en
betalning till utlandet
FYLLS I AV SWEDBANK
Handläggarens namn

P-id

Telefon

E-mail

Jag förstår transaktionen, dess syfte och art och pengarnas ursprung
KYC är uppdaterad och betalningen är i enighet med KYC

Plats för elektronisk signatur handläggare

Om betalningen ska utföras av Payment Operations
Ifylld och signerad blankett mailas till Payment Operations, p981kep för registrering
Originalblankett signerad av kund arkiveras på kontor

FYLLS I AV PAYMENTS DEPARTMENT
Sign

P-id

Betalning kontrollerad av

Set Bl 7500 2020-08

Betalning kontrollerad
verifierad av
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Sign

P-id

Sign

P-id

Betalning registrerad av
Sign

P-id

Betalning verifierad av

ALLMÄNNA VILLKOR
Internationell betalning
Utgivningsdatum

2018-05-25
För Internationella betalningar som utförs inom EES-området i
euro, svenska kronor eller i någon annan av EES-ländernas valutor
gäller SÄRSKILDA VILLKOR BETALKONTON OCH BETALTJÄNSTER
- KONSUMENT eller AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER.
För övriga Internationella betalningar följande villkor:
En Internationell betalning sänds till utlandet så snart det är möjligt efter att banken har tagit emot betalningsuppdraget.
Betalaren debiteras betalningens belopp och kostnaderna för uppdraget i samband med att betalningsuppdraget lämnas till banken.
Eventuell valutaväxling sker till den kurs för försäljning av valuta
som banken tillämpar när betalarens konto debiteras.
I de fall en internationell betalning inte kan genomföras på grund
av omständighet för vilken banken enligt dessa villkor eller eljest,
inte ska svara återbetalas betalningens belopp till betalaren med
avräkning efter bankens vid återbetalningstillfället gällande kurs
för köp av valuta.
Banken är inte ansvarig för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller
annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken själv är föremål för
eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Banken är inte heller skyldig att i
andra fall ersätta skada som uppkommer om banken varit normalt
aktsam. Föreligger hinder för banken på grund av omständighet
som angivits ovan att vidta åtgärd enligt detta uppdrag får åtgärden uppskjutas till hindret har upphört.
Skada som kan uppkomma i andra fall, ska inte ersättas av banken om denna visat normal aktsamhet om inte skadan orsakats av
bankens grova vårdslöshet. Banken ansvarar inte i något fall för
indirekt skada.
Har banken anlitat biträde av utländsk bank som anvisats av uppdragsgivaren är banken inte ansvarig för försummelse som ligger
den anlitade banken till last. Detsamma gäller när banken i övrigt
med tillbörlig omsorg anlitat biträde av annan bank.
Om banken är ansvarig för skada, är bankens ansvar begränsat till
vad som motsvarar ränta på det belopp som rätteligen förmedlats.
Ränta ska därvid högst utgöra det av Riksbanken fastställda vid
varje tid gällande referensränta med tillägg av fyra procentenheter.
Banken kan komma att anlita biträde av utländsk bank för att genomföra betalningsuppdraget . Den utländska banken kan i sådant
fall komma att ta ut avgift för sin hantering, vilket kan medföra att
det belopp som mottagarens bank erhåller reduceras i motsvarande mån. Banken svarar ej för kostnader som uttages av utländska
banker i samband med utförandet av betalningsuppdraget.
Om uppdraget till följd av myndighets åtgärd eller annan oförutsedd omständighet medför extra kostnad, är banken berättigad till
ersättning därför.
Juridiska och Fysiska personers betalningar, som sänds till eller tas
emot från utlandet, ska rapporteras till Skatteverket om beloppet
överstiger 150.000 SEK.

Set Bl 7500 2020-08

Betalningsanmälan kommer därför även att användas som underlag för kontrolluppgift till skattemyndighet enligt 50 § lagen
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.
Reklamation ska ske inom 6 månader från betalningsdagen och beställaren ska i första hand kontakta det bankkontor som mottagit
uppdraget, och i andra hand Kundombudsmannen, Swedbank AB,
105 34 Stockholm.

Bl 7508 utg 15

Sida
1(1)

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om bankens behandling av personuppgifter, vänligen se bankens hemsida eller kontakta kundcenter eller något av
bankens kontor.
KLAGOMÅL OCH TVIST
Om du är missnöjd med banken ska du framföra ditt klagomål och
eventuella krav på ersättning till banken utan dröjsmål efter att du
har uppmärksammat eller på goda grunder kan anses borde ha uppmärksammat den omständighet som klagomålet gäller.
En tvist mellan dig och banken med anledning av de förhållanden
som regleras av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol och
med tillämpning av svensk rätt, dock utan tillämpning av svenska
lagvalsregler, Banken får även väcka talan vid domstol i ett annat
land där du har din hemvist eller där du har tillgångar.
Du har också möjlighet att vända till dig Allmänna reklamationsnämnden på www.arn.se eller Allmänna reklamationsnämnden,
Box 174, 101 23 Stockholm.

