
Dato og underskrift

Stempel og underskrift

Forbeholdt Danske Bank

DB0061 2011.12
Danske Bank A/S
CVR-nr. 6112 62 28 - København

Ordren modtaget den

Kontrol af underskrift/fuldmagt:

før kl. 13.45

efter kl. 13.45

B E S T I L L I N G  A F  C H E C K
T I L  U D L A N D E T

Checken sendes til ordregiver

Check

Betalingsafsender

Hæves på konto (4 cifre) (10 cifre)

Vi vil gerne oplyse dig om at det vil være billigere, hurtigere og mere sikkert at lave en overførsel til udlandet, hvilket 
blot kræver at vi får oplyst hvilken bank beløbet skal overføres til og beløbsmodtagers IBAN/kontonummer, til dette 
skal blanketten “Bestilling af overførsel til udlandet” anvendes.  

Derudover kan der opnås store besparelser ved at bestille check til udlandet via Danske Bank Business-systemer eller 
Danske Netbank.

Reg.nr. Kontonr.

Ekspeditionsdato (DD MM AAAA)

Checken sendes til betalingsmodtageren
Husk fuldt navn og adresse på modtageren

Beløb inklusive omkostninger

Betalingsmodtager 
(Brug blokbogstaver, alle felter skal  udfyldes) (Maks 35 karakterer pr. linje)

Meddelelse til modtager samt betalingsformål 
(Videregives uden ansvar for Danske Bank - se side 3)

Valutakode (skal udfyldes - se side 3)

Valuta Beløb .

Oplysning om omvekslingskurs

Aftalenr. VH (12 cifre)

Eventuelt modværdi i DKK
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Navn

Navn

Gade

By

Land

Gade

By

Land

Mobil/Telefon



Din kopi

Danske Bank A/S
CVR-nr. 6112 62 28 - København
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DB0061 2011.12

B E S T I L L I N G  A F  C H E C K
T I L  U D L A N D E T

Dato og underskrift
Modtaget i Danske Bank

Checken sendes til ordregiver

Check

Betalingsafsender

Hæves på konto (4 cifre) (10 cifre)

Vi vil gerne oplyse dig om at det vil være billigere, hurtigere og mere sikkert at lave en overførsel til udlandet, hvilket 
blot kræver at vi får oplyst hvilken bank beløbet skal overføres til og beløbsmodtagers IBAN/kontonummer, til dette 
skal blanketten “Bestilling af overførsel til udlandet” anvendes.  

Derudover kan der opnås store besparelser ved at bestille check til udlandet via Danske Bank Business-systemer eller 
Danske Netbank.

Reg.nr. Kontonr.

Ekspeditionsdato (DD MM AAAA)

Checken sendes til betalingsmodtageren
Husk fuldt navn og adresse på modtageren

Beløb inklusive omkostninger

Betalingsmodtager 
(Brug blokbogstaver, alle felter skal  udfyldes) (Maks 35 karakterer pr. linje)

Meddelelse til modtager samt betalingsformål 
(Videregives uden ansvar for Danske Bank - se side 3)

Valutakode (skal udfyldes - se side 3)

Valuta Beløb .

Oplysning om omvekslingskurs

Aftalenr. VH (12 cifre)

Eventuelt modværdi i DKK

Navn

Navn

Gade

By

Land

Gade

By

Land

Mobil/Telefon



Valutakoder
Danske kroner DKK
Svenske kroner SEK
Norske kroner NOK
Engelske pund GBP

Euro EUR
Schweizer franc CHF
Polske zloty PLN
Amerikanske dollar USD

Canadiske dollar CAD
Australske dollar AUD
Hong Kong dollar HKD
Singapore dollar SGD
Japanske yen JPY

Landekoder
Landekoder svarer til de to første karakterer af valutakoden for det pågældende land. Eksempelvis Norge – NO og England –
GB o.s.v.

Meddelelser til modtager
Stadig flere lande og banker kræver, at “meddelelse til modtageren” er udfyldt med et betalingsformål i form af f.eks. et 
faktura-nummer eller en kort beskrivelse af, hvad betalingen dækker. For at undgå unødige forsinkelser anbefaler vi at 
“meddelelse til modtageren” altid udfyldes med relevant information.

Generelle betingelser
Bankens ”Almindelige forretningsbetingelser” og ”Priser og vilkår for udenlandske overførsler” gælder for denne bestilling.

Krav fra amerikanske myndigheder ved overførsler til udlandet
Når du overfører penge til udlandet, skal du være opmærksom på, at der kan blive givet oplysninger videre til de 
amerikanske myndigheder. SWIFT – som gennemfører betalingerne – er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de 
fatter mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme, jf. amerikansk lovgivning.

Danske Bank

Generel information

Tidsfrister

Afleveret i kuvert
Hvis du sender ordren i en kuvert, bliver den ekspederet dagen efter modtagelsen. 

Afleveret i filial
Hvis du afleverer ordren inden kl. 13.00, vil den blive ekspederet samme dag og sendt den følgende bankdag. 
Udvalgte afdelinger kan udstede check samme dag, hvis du afleverer ordren inden kl. 15.30.
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