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Epost:  
Telefon:  
Faks:  
 

valuta@sandnes-sparebank.no 

51 67 68 41 
51 67 67 01 

Bestilling av overførsel til Utlandet 
SWIFT ☐ normal 

☐ hasteoverføring (450 kr) 

☐ kvittering til mottaker (100 kr) 

SJEKK ☐ swiftsjekk 

Avsender 
Fra konto 
 

Beløp og valutasort 
 

Navn 
 

Overføres i valuta (dersom annen enn ovenfor) 
 

Fødselsdato/      
Org.nr. 

Telefon/epost 
 

 
Mottaker Mottakers bankforbindelse 
Kontonr./IBAN  
 

BIC/SWIFT 
 

Navn 
 
 
 

Evt. bankkode (se informasjon på side 2) 
 

Adresse 
 
 
 
 
 

Bankens navn og adresse (ved bankkode) 

 

Land 
 
 

Epost/fax til mottaker av evt. valgt kvittering  
 
 

 
Melding til mottaker (f.eks fakturanr.) 

 
 

 
Utenlandske omkostninger (se bankens prisliste for gjeldende betingelser) 

☐ Avsender skal kun betale bankomkostninger i Norge (må brukes for all betaling innen EØS/EU 

og til Sveits) 

☐ Avsender skal betale bankomkostninger både i Norge og utlandet 

☐ Mottaker skal betale bankomkostninger både i Norge og utlandet 

(Dersom avsender ikke har krysset av, blir delte omkostninger brukt) 
 
Myndighetsrapportering- beløpet gjelder (gjelder alle beløp med verdi 100 000 NOK og over) 

 

 
Sted:  ___________________________  Dato:       ___________________________ 
 
Navn:  ___________________________  Signatur: ___________________________ 
 m/blokkbokstaver 
Underskriften må være i overensstemmelse med en disponent på konto, hvis ikke blir oppdraget 
returnert. Oppdrag innlevert innen kl 13.00 samme dag vil bli avregnet til samme dags kurs. Oppdrag 
levert etter kl 13.00 blir ekspedert den påfølgende arbeidsdag med mindre annet er avtalt.  
 
Kun til bruk for banken 

Avdelingskontor 
 

Mottatt dato og tidspunkt 
 

Legitimasjon 
 

Kunderådgiver (sign) 
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Generell informasjon vedr. betalinger til/fra utlandet 

Oppdrag med manglende dekning, som er ufullstendig eller uleselig, returneres til 

oppdragsgiver/bankkontor. 

Banken påtar seg ikke ansvar for skade som skyldes lovbrudd, myndighetenes bestemmelser, krigshendelser, streik, lockout, 

blokade, boikott eller annen lignende omstendighet. Forbeholdet om streik, lockout, blokade eller boikott gjelder selv om banken 

selv er formål for, eller deltar i en slik konflikt. Har banken tiltrodd oppdraget en utenlandsk bank som er angitt av betaleren er 

banken ikke ansvarlig for forsømmelser som denne banken kan lastes for. Det samme gjelder når banken med tilbørlig aktsomhet 

har tiltrodd en annen bank oppdraget. Banken er ikke ansvarlig for skade som kan oppstå av andre grunner dersom banken har 

utvist normal aktsomhet. Dersom oppdraget p.g.a. myndighetsbestemmelser eller annen uforutsett omstendighet medfører ekstra 

kostnader, er banken berettiget til å kreve kostnadene tilbakebetalt av betaler. 

Banken forbeholder seg retten til å etterbelaste ekstra gebyrer påløpt i utlandet når gebyrene utelukkende 

skyldes mangelfulle/feil opplysninger gitt av avsender. 

Innleveringsfrister for overførsler til utlandet 

Ordinære meldinger via nettbank/nettbedrift før kl. 13.00 utføres samme dag. 

Ordinære betaling mottatt pr. brev/fax/e-post før kl. 13.00 utføres samme dag  

Hastebetalinger utføres snarest mulig etter mottak. 

Rapportering til Toll- og avgiftsdirektoratets valutaregister 

Iht. valutaregisterforskriftens §9 skal det for beløp over NOK 100 000 eller tilsvarende i annen valuta rapporteres 

hva overføringen gjelder og betalingsart. Kodene som skal brukes i tillegg til beskrivelse er som følger: 

14 Kjøp/salg varer 
26 Leie 
29 Kjøp/salg tjenester 
41 Kjøp/salg fast eiendom 
79 Andre finansinvesteringer 
81 Lønn 
82 Arv, gave, egner midler mm.  
 

Omkostninger innenfor Europa 

På betalinger til land innen EU/EØS og Sveits er det kun mulig å velge delte omkostninger.  

Avsender dekker omkostninger i Norge og utland 

Etterbelastning kan forekomme i tilfeller der mottakende bank avkrever ytterligere omkostninger. 

Informasjon om bankkode 

For enkelte land benyttes det i tillegg til annen informasjon også bankkode. Landene dette gjelder for er: 

Land Bankkode Mulig 
benevnelse
  

Australia AU + 6 siffer Clearing code 
Canada CC + 9 siffer Clearing code  
Sør-Afrika ZA + 6 siffer Clearing code 
USA FW + 9 siffer Routing number/ABA/Fed Wire 

 

Dersom bankkode brukes skal også bankens navn og adresse oppgis. 


