
Danske Bank 

3991 Cheques  

Holmens Kanal 2-12 

1092 København K Dato 

INDLØSNING AF UDENLANDSKE CHECK 

Med denne for sendelse kan du sende modtagne udenlandske check 

  Ej inkasso   Inkasso 

 

Valuta  Beløb Checknummer 

   

   

   

   

   

   

 

Køb af udenlandsk check sker med det forbehold, at den udenlandske bank indløser checken.  

Danske Bank beregner sig et gebyr for at indløse en udenlandsk check. Se prisen på vores hjemmeside danskebank.dk/priser under "Udenlandske 

overførsler og checks", i afsnittet ”Check fra udlandet”.  

Checkbeløb, renter, udenlandske omkostninger og returgebyr hæves på nedennævnte konto, hvis checken ikke indløses eller er forsinket fra den 

udenlandske bank. Hvis den udenlandske bank beregner sig omkostninger over for os, når den indløses, bliver omkostningerne og så hævet på den 

konto, der er angivet nedenfor. 

 

Du skal være opmærksom på, at 

 checken er skrevet under og forsynet med udstedelsessted, dato og beløb i bogstaver  

 checken bliver endosseret korrekt på bagsiden - det vil sige, at navn på bagsiden af checken er identisk med navn på forsiden 

og at bagsiden bliver forsynet med underskrift og kontonummer - ellers kan der være risiko for, at checken ikke bliver indløst  

 en check, der er indløst, kan f.eks. ved forfalskning blive returneret langt frem i tiden - det gælder også en check, der er indløst 

via inkasso. 

 

Kopier venligst checken/e, af hensyn til hvis den/de senere skulle blive væk. 

Vi anbefaler, at betalinger fra udlandet modtages via bankoverførsel i stedet for check - det er hurtigere, billigere og mere sikkert. 

Øvrig information

 

 

For rigtigheden af oplysningerne 

 

 

Underskrift  Kontaktperson  

 

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

 

 

Navn CPR-nr./CVR-nr. 

Adresse 

Kontonummer Telefonnummer 

EDanske Bank

https://danskebank.dk/priser


Kundens kopi 

3991 Manual Processing  

Holmens Kanal 2-12 

1092 København K Dato 

INDLØSNING AF UDENLANDSKE CHECK 

Med denne for sendelse kan du sende modtagne udenlandske check 

  Ej inkasso   Inkasso 

 

Valuta  Beløb Checknummer 

   

   

   

   

   

   

 

Køb af udenlandsk check sker med det forbehold, at den udenlandske bank indløser checken.  

 

Danske Bank beregner sig et gebyr for at indløse en udenlandsk check. Se prisen på vores hjemmeside danskebank.dk/priser under "Udenlandske 

overførsler og checks", i afsnittet ”Check fra udlandet”.  

Checkbeløb, renter, udenlandske omkostninger og returgebyr hæves på nedennævnte konto, hvis checken ikke indløses eller er forsinket fra den 

udenlandske bank. Hvis den udenlandske bank beregner sig omkostninger over for os, når den indløses, bliver omkostningerne også hævet på den 

konto, der er angivet nedenfor. 

 

Du skal være opmærksom på, at 

 checken er skrevet under og forsynet med udstedelsessted, dato og beløb i bogstaver 

 checken bliver endosseret korrekt på bagsiden - det vil sige, at navn på bagsiden af checken er identisk med navn på 

forsiden og at bagsiden bliver forsynet med underskrift og kontonummer - ellers kan der være risiko for, at checken ikke 

bliver indløst 

 en check, der er indløst, kan f.eks. ved forfalskning blive returneret langt frem i tiden - det gælder også en check, der er indløst 

via inkasso. 

Kopier venligst checken/e, af hensyn til hvis den/de senere skulle blive væk. 

Vi anbefaler, at betalinger fra udlandet modtages via bankoverførsel i stedet for check - det er hurtigere, billigere og mere sikkert. 

Øvrig information

 

 

For rigtigheden af oplysningerne 

 

 

Underskrift  Kontaktperson  

 

 

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

Navn CPR-nr./CVR-nr. 

Adresse 

Kontonummer Telefonnummer 

EDanske Bank

https://danskebank.dk/priser
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