
Overførsler i danske kroner

Hvis du skal overføre danske kroner til en konto i et andet dansk 
pengeinstitut, kan du vælge mellem forskellige overførselstyper alt efter 
hastighed og beløbsstørrelse.

Standardoverførsel
Standardoverførselen anvendes 
typisk til lønninger, betalinger af 
faktura osv. Overførslen bogføres på 
modtagers konto en hverdag efter 
afsendelse.

Overførslen skal senest være afsendt 
kl.18.00. (1)

Overførslen udbydes til både privat-
og erhvervskunder.

Nationalbankoverførsel
Nationalbankoverførselen er til 
overførsler på beløb over 1 million 
kr. og kan fx anvendes til vigtige 
leverandøranvendes typisk til 
lønninger, betalinger af faktura osv.

Overførslen er på modtagers konto 
kort tid efter afsendelse (max 1 time 
ved normal drift (2))

Overførslen skal senest være afsendt 
kl.15.30 (1)

Overførslen udbydes kun 
erhvervskunder.

Sammedags-overførsel
Sammedags-overførselen anvendes 
typisk til lønninger, betalinger af 
faktura mm., der skal være 
modtager i hænde samme dag. 
Overførslen er god til 
likviditetsstyring ved overførsler af 
store beløb. Overførslen udveksles 
mellem pengeinstitutterne kl.9.00, 
12.00, og 14.00. Overførslen 
bogføres på modtagers konto 
umiddelbart efter afvikling (maks en 
time ved normal drift).

Overførslen skal senest være afsendt 
kl.12.00 for clearing kl.14.00 (1)

Overførslen udbydes til både privat-
og erhvervskunder.

Straksoverførsel
Straksoverførselen er til betalinger 
på maksimum 500.000 kr. og kan 
bruges til alle typer tidskritiske 
overførsler. Overførslen afvikles med 
det samme og bogføres på bogføres 
på modtagers konto inden for 1,5 
sekund (ved normal drift).

Overførslen kan sendes hele døgnet 
alle ugens dage. 24/7/365

Overførslen udbydes primært til 
privatkunder og kan kun benyttes til 
enkelt indtastede betalinger.
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FÅ MERE INFORMATION

For mere information, 
kontakt din Nordea Cash 
Management rådgiver

NORDEA.DK/erhverv/produk
ter/konti-betalinger/



Beskrivelse Cut-off Hastighed Muligt i kanaler

Standardoverførsel

Overførsel til kunde i dansk 
pengeinstitut

Beløb < 1 milliard kr.

18.00 (1) Bogføres på 
modtages konto 
dagen efter.

Alle

Overførsel til kunde i 
Nordea

Ingen Bogføres på 
modtages konto 
med det samme.

Alle

Sammedags-overførsel

Overførsel til kunde i dansk 
pengeinstitut

Beløb < 1 milliard kr.

12.00 for 
clearing kl. 
14.00 (3)

Bogføres på 
modtages konto 
kort tid efter 
clearing. (3)

Netbank Corporate 
Netbank (online og
fil)
Molbilbank

Overførsel til kunde i dansk 
pengeinstitut

Beløb <  1 milliard kr.

11.30 kun
clearing kl. 
14.00

Unitel EDI

Nationalbankoverførsel

Hurtig overførsel af store 
beløb mellem konti i  
danske pengeinstitutter.

Beløb ≥ 1 million kr.

15.30 (1) Bogføres normalt 
på modtages konto 
kort tid efter den er 
afsendt. (maks 1 time 

ved normal drift) 

Corporate Netbank 
Online

Straksoverførsel

Hurtig overførsel af store 
beløb mellem konti i  
danske pengeinstitut. Kan 
overføres 24/7/365

Beløb ≤ 500.000 kr.

Ingen. Bogføres på 
modtages konto 
maks 1,5 sekund 
efter.
(ved normal drift) 

Corporate Netbank 
Online
Netbank
Mobilbank

Teknisk beskrivelse

(1) Cut-off tider ved Corporate Netbank og Netbank.
(2) Modtager skal henvende sig til sit pengeinstitut for oplysninger om tidspunkt for kreditering.
(3) Sammedags-overførslen udveksles mellom pengeinstitutterne kl.9.00, 12.00, og 14.00 (3 syklus pr dag.). Overførslen 
bogføres på modtagers konto umiddelbart efter afvikling (maks en time ved normal drift).
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