Internationale betalinger
Priser pr. 1. Marts 2020 til privatkunder

Om prislisten

Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via Nordea Danmark, Filial af
Nordea Bank Abp, Finland (”banken”) i henhold til Vilkår for betalingskonti til
privatkunder.
Alle priser er oplyst i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre valutaer,
omregnes priserne på en serviceydelse til den i punkt 4.1 i Vilkår for betalingskonti
til privatkunder nævnte kurs på debiteringsdagen.
Når der er angivet et sidste tidspunkt for bestilling af en betaling mv., betyder det, at
arbejdsdagen for den pågældende betalingstjeneste slutter på det angivne tidspunkt.
De oplyste valørregler på kreditorsiden gælder for Nordea. Andre banker kan have
andre valørregler.
Indenlandske overførsler fremgår af særskilt prisliste.

Definitioner

Gennemførelsestid er det antal dage, det tager at gennemføre en betalingstransaktion.Ved dage forstås arbejdsdage, dvs. det tidsrum, hvor det er muligt at
gennemføre eller modtage en betalingstransaktion. Arbejdsdage i Nordea og i andre
pengeinstitutter er ikke nødvendigvis sammenfaldende.
Ved dag 0, 1 og 2 menes arbejdsdage (se dog afsnittet om internationale bank
helligdage nedenfor).
EØS-landene er EU-landene, samt EFTA-landene Norge, Liechtenstein og Island.
EØS-valutaer er EUR, DKK og andre nationale EU-valutaer (BGN, CZK, HRK,
HUF, PLN, RON, SEK) samt nationale valutaer i EFTA-landene Norge,
Liechtenstein og Island (NOK, CHF, ISK).

Regler for valørdage

Renteberegning (valør) af indbetalinger i EØS-valutaer fra EØS-lande (herunder
Nordea Bank Abp uden for Danmark) sker fra den arbejdsdag, banken har modtaget
beløbet, uanset om der skal ske omveksling.
Renteberegning af indbetalinger i ikke-EØS-valutaer fra EØS-landene (herunder
Nordea Bank Abp uden for Danmark) sker ligeledes fra den arbejdsdag, banken har
modtaget beløbet, hvis der ikke skal ske omveksling. Renteberegning af
indbetalinger fra øvrige lande uden for EØS uanset valuta sker ligeledes fra den
arbejdsdag, banken har modtaget beløbet, såfremt der ikke skal ske omveksling.
Renteberegning af øvrige indbetalinger sker som anført nedenfor.
Renteberegning af udbetalinger sker fra den arbejdsdag, hvor banken hæver beløbet
på kontoen, medmindre en anden valørdag er anført ud for den enkelte type
overførsel.

Nordea koncernens
udenlandske enheder

Nordea koncernen har enheder i Danmark, Finland, Kina, Norge, Storbritannien,
Sverige og USA.

Nordea-valutaer

DKK, EUR, GBP, NOK, SEK og USD.

Internationale
bankhelligdage

Ved afvikling af overførsler til eller fra udlandet tages der i validering af disse
forbehold for internationale bankhelligdage i både afsender- og modtagerland samt
afvikling/renteberegning i valutamarkederne.
Internationale bankhelligdage kan ses på nordea.dk/bankhelligdage.
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IBAN-only

For visse lande gælder et IBAN-only princip. IBAN-only går ud på, at afsender
udelukkende skal identificere beløbsmodtagerens pengeinstitut ved et i
betalingsordren oplyst IBAN-nummer. Nordea vil så udlede alle øvrige oplysninger
om modtagers pengeinstitut på grundlag af det oplyste IBAN. Hvis oplysninger om
modtagers pengeinstitut alligevel oplyses, fx i form af BIC eller navn og adresse, vil
Nordea se bort fra disse oplysninger og udelukkende gennemføre transaktionen på
grundlag af det oplyste IBAN.
Læs mere om IBAN-only, og hvilke lande der er omfattet, på nordea.dk/iban.

Veksling

Vekslingskursen for overførsler til og fra udlandet fastsættes efter principper
beskrevet på nordea.dk/erhverv/valutakurser-rentesatser-erhverv.

Overførsler til udlandet

Priser/omkostninger
Oftest fordeles omkostninger, så ordregiver betaler omkostninger til banken, og
modtager betaler omkostninger til sit eget pengeinstitut. Yderligere omkostninger
kan forekomme, hvis betalingen videregives gennem flere pengeinstitutter.
For betalinger til EU- eller EØS-lande gælder, at afsender og modtager hver især
skal dække egne omkostninger til hver sit pengeinstitut (SHARE).
Ved betalinger til lande, som ikke er EU- eller EØS-lande kan ordregiver - foruden
at vælge at afsender og modtager skal dække egne omkostninger til hver sit
pengeinstitut (SHARE) - også vælge at dække modtagers omkostninger ved at
angive dette i betalingsordren (OUR).
Hvis ordregiver ønsker at betale alle omkostninger, beregner banken DKK 225 til
dækning af de udenlandske omkostninger. Hvis de udenlandske omkostninger viser
sig at være større, forbeholder banken sig ret til at foretage en efterregulering.

Gennemførelsestid
Betalinger til udlandet stilles til rådighed for bankens korrespondentbanker som vist
på nordea.com/cutoffdk.
Modtager af betalingen får beløbet stillet til rådighed efter modtagerlandets regler og
kutymer.
Overførsler udføres på arbejdsdagen, hvor banken modtager betalingsordren,
medmindre andet anføres, hvis ordren er modtaget inden seneste cut-off tidspunkt
som anført for den enkelte type overførsel.

Sikkerhed for betalingens fremkomst
For at sikre at betalingen kommer hurtigst muligt frem, skal betalingsanmodningen
indeholde fulde navn og adresse på beløbsmodtager og bankforbindelse.
Endvidere øges sikkerheden ved oplysning af beløbsmodtagers kontonummer (i
Europa normalt IBAN - International Bank Account Number) og oplysning om
bankforbindelsens BIC (Business Identifier Code).
For de lande, hvor princippet om ”IBAN-only” er indført, skal der dog kun oplyses
IBAN.
Læs mere på nordea.dk/iban og nordea.dk/bic.
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Overførsler til udlandet *)

Produkt

Pris i DKK hvis:
Bestillling i
Netbank 1)

Bestilt via
filial

50

200

EU Payment 4)

0

200

Standardoverførsel 3)

50

200

300
+½ ‰ ved
veksling

450
+½ ‰ ved
veksling

0

150

Nordea Payment i Nordeavalutaer til Nordeaenheder

2) 3)

Ekspresoverførsel 3) 5)

Nordea Intercompany Payment i Nordeavalutaer til Nordeaenheder 3)

Produkt

Pris i DKK

Tilbagekaldelse, gentagelse, ændring, sletning af en endnu ikke
afsendt betaling og forespørgsel pr. overførsel, eller hvis banken i
udlandet uopfordret returnerer overførslen

350
+ evt.
udl. omk.

Opsporing af betalingstransaktioner, der er ældre end seks måneder

800
(timeløn)

Elektronisk advisering af overførsler til udlandet
Brevlig advisering af overførsler til udlandet

6)

0
20

*) Se cut-off tider 7) og valørdage ved elektronisk bestilte overførsler på nordea.com/cutoffdk.

*) Se cut-off tider 7) og valørdage ved filial-bestilte overførsler her og klik på Betalingsblanketter.

1)

Bestillingen skal indeholde korrekt BIC og/eller bankkode. Udfyldes begge, skal de både
være korrekte og passe sammen. Er dette ikke tilfældet, tillægges et reparationsgebyr på
DKK 150. For lande hvor det såkaldte IBAN-only princip er indført, skal der dog kun
oplyses IBAN (læs mere herom på nordea.dk/iban).

2)

Bestilles som standardoverførsel og skal indeholde korrekt BIC (Business Identifier Code)
på beløbsmodtagers Nordea-enhed. For lande hvor det såkaldte IBAN-only principper
indført, skal der dog kun oplyses IBAN (læs mere herom på nordea.dk/iban). Endvidere vil
en EU Payment i EUR til Nordea i et andet EU-land, herunder Norge, blive behandlet med
samme valørdag som Nordea Payment.
For nogle lande kræves det, at betalingen indeholder både IBAN og BIC. Hvis en betaling
ikke opfylder dette krav, vil den blive afvist. For nogle af de lande, hvor IBAN kræves,
gælder der herudover et IBAN-only princip. Dette princip indebærer, at der kun kræves et
IBAN til at identificere modtagers pengeinstitut. Nordea vil automatisk udlede al nødvendig
information om modtagers pengeinstitut ud fra det oplyste IBAN. Hvis en betalingsordre
alligevel indeholder oplysninger om modtagers pengeinstitut, fx i form af BIC eller navn og
adresse, vil Nordea se bort fra disse oplysninger og udelukkende gennemføre
transaktionen på grundlag af det oplyste IBAN. Læs mere på nordea.dk/iban.

3)

4)

EU Payment bestilles som en standardoverførsel. Bestillingen skal være i EUR til en
beløbsmodtagers pengeinstitut i et EØS-land.

5)

For valutaer med valørdag dag 2 er prisen uden tillæg på ½ ‰. Se mere information på
www.nordea.com/cutoffdk.

6)

Hvis samme information også er stillet til rådighed elektronisk.

7)

Tidspunktet for afslutning af arbejdsdagen for den enkelte betalingstjeneste.
Overførselsbeløbet hæves på effektueringsdagen.
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Overførsler fra udlandet

For at få udenlandske overførsler hurtigst muligt igennem til banken anbefales det
at give afsender instruktioner om, at overførsel skal ske direkte via bankens BIC
NDEADKKK og påført IBAN.
Overførsler uanset valuta vil blive indsat på det kontonummer, som er anført i
betalingen, medmindre andet er aftalt med banken.
Er intet kontonummer oplyst, kontonummeret forkert , eller er kontoen lukket:
For beløb over modværdien af DKK 375.000 kan overførslen enten blive:
- indsat på beløbsmodtagers konto i samme valuta, hvis en sådan findes
- vekslet og indsat på beløbsmodtagers DKK konto
- returneret til afsenders pengeinstitut.
For beløb under modværdien af DKK 375.000 vil overførslen blive returneret til
afsenders pengeinstitut.

Omkostninger
Omkostninger betales sædvanligvis af modtager, medmindre afsender dækker alle
omkostninger.
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Gennemførelsestid og arbejdsdag
Overførsler modtaget af banken indsættes med valørdag den samme arbejdsdag,
som banken har modtaget beløbet, eller arbejdsdagen efter. Se nedenfor.
Seneste tidspunkt, opdelt pr. valuta for bankens modtagelse af en international
betalingsordre fra inden- og udenlandske pengeinstitutter, samt Nordea-enheder,
kan ses på nordea.com/cutoffdk.
Overførsler modtaget efter det senest angivne modtagelsestidspunkt (cut-off)
betragtes som modtaget den efterfølgende arbejdsdag.

Overførsler fra udlandet
*)

Produkt

Valørdag 1)

Pris i DKK

Til indsættelse på konto i Nordea
Betalinger uden veksling
Betalinger med veksling mellem to EU/EØS
valutaer

0 dage
0 dage

50

Alle andre betalinger med veksling
1 dag

EU Payment 2)

0 dage

0

Nordea Intercompany Payment i Nordeavalutaer fra Nordea-enheder 3)

0 dage

0

Koncernoverførsel i EØS-valuta fra EØSlande uden veksling 3)

0 dage

50

Øvrige koncernoverførsler fra andre
udenlandske eller indenlandske
pengeinstitutter 3)

0 dage

100

-

5
pr. e-mail

Præ-advisering via e-mail (kun efter aftale
med banken)

Produkt

Pris i DKK

Anmodning om indhentning af yderligere oplysninger, pr.
overførsel

350
+ evt. udl. Omk

Elektronisk advisering af overførsler fra udlandet

0

Brevlig advisering af overførsler fra udlandet 4)

20

*) Se cut-off tider for overførsler fra udlandet på nordea.com/cutoffdk.
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Se yderligere oplysninger om regler for valørdage og regler for gennemførelsestid på
side 2.

2)

Overførsler i EUR fra en bank i et andet EØS-land afregnes som en EU Payment, når
de indeholder dit IBAN og Nordeas BIC (NDEADKKK). Desuden skal det fremgå af
den modtagne overførsel, at ordregiver betaler afsenderbankens omkostninger, og at
beløbsmodtager betaler Nordeas omkostninger (SHA).

3)

Overførsler fra udlandet behandles som koncernoverførsler, hvis afsenders bank har
anført INTC i meddelelsen.

4)

Hvis den samme information også er stillet til rådighed elektronisk.
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