
Utföra avgående utlandsbetalning 
– på uppdrag av kund

För att Sparbanken Syd ska kunna utföra det önskade uppdraget, behöver vi 
insamla information om din planerade utlandsbetalning genom ditt ifyllande 
av denna blankett samt genom kontroll av din nu gällande kundkännedom*

Namn på avsändaren Personnummer/organisationsnummer

Typ av betalning (SEPA**, EU-betalning eller Internationell betalning)

Från vilket konto ska betalningen utföras Vilken valuta ska betalningen skickas i Vilket belopp ska skickas

Vilken betalningskod ska anges (om beloppet överstiger motsvarande 150 000kr) Datum när betalningen önskar utföras

Vilket meddelande/referens ska anges till mottagaren (ex. fakturanummer, kundnummer etc)

Information om avsändaren

Namn på mottagaren

Adress till mottagaren (gatuadress, postnummer, ort, land)

Namn på mottagarens bank Namn på mottagarens bankkontor

Mottagarbankens adress (gatuadress, postnummer, ort, land)

Mottagarbankens BIC/SWIFT Mottagarbankens Nationella ID (ex. Fed Wire eller ABA)

Intermediär BIC (fylls endast i om mottagaren har meddelat att detta ska anges)

Mottagarens IBAN-nummer/kontonummer

Information om mottagaren

Vem är uppdragsgivare om det inte är kunden själv (fyll i fullständigt namn och adress)

Kontaktuppgifter till betalningsavsändaren (telefonnummer)

Vem ska stå för kostnaden av betalningen

(OBS! Notera att eventuell kostnad, beroende på valutaslag, kan debiteras avsändaren enl. nu gällande prislista***)

Övrig information

SHA (Shared = avsändaren betalar sina kostnader och mottagaren står för sina, detta alternativ ska alltid anges och användas vid SEPA och EU-betalning)

OUR (Our = avsändaren betalar både avsändande banks och mottagande banks kostnader)

BEN (Beneficiary = mottagaren betalar både avsändande banks och mottagande banks kostnader)

*Du behöver säkerställa att du har en Kundkännedom som tillåter att du skickar betalningar till utlandet till ovan mottagare. Finns angiven mottagare i din nuvarande 
kundkännedom och ryms inom beloppet för angivna avgående utlandsbetalningar på årsbasis, kan du skicka uppdraget till oss när du är inloggad i din internetbank. 
Ladda även upp underlaget till den avgående utlandsbetalningen (ex. faktura). Det är detta material som kontrolleras innan en ev. betalning kan lämna ditt konto.
Behöver du uppdatera din kundkännedom med anledning av ovan, ber vi dig att göra det genom att kontakta oss på 0411-82 20 00. 
Om betalningen avser endast en engångstransaktion, och avviker från ditt normala transaktionsmönster, vänligen fyll i denna blankett och ta med den till närmsta 
kontor för kontroll innan utlandsbetalningen kan utföras. Medtag underlag som styrker den avgående betalningen (ex. faktura). 
** SEPA-betalning används vid betalning till ett land inom EU/EES samt till Monaco, Schweiz och/eller San Marino. Betalningen måste göras i EURO. 
*** Länk till nu gällande prislista https://www.sparbankensyd.se/vardagstjanster/betala/utlandsbetalningar

Genom överlämnande av uppdraget säkerställer avsändaren av utlandsbetalningen att ovan noterade uppgifter är korrekta och sanningsenliga, 
samt att underlag till betalningen bifogas.

Ort, datum

Namnteckning på behörig person Namnförtydligande

Underskrift

Skicka ett meddelande till oss i internetbanken och bifoga blanketten eller lämna in den på ett av våra kontor.

Ja NejHar du tidigare haft tjänsten utlands-
betalningar hos Sparbanken Syd?
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