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Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark 
samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark – erhverv 
Gælder fra den 1. januar 2018 

Indhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generelt 
 

Disse priser og vilkår gælder for alle typer af 
konti, når du skal 
 overføre penge til udlandet 
 modtage penge fra udlandet 
 overføre og modtage penge i anden valuta 

end DKK i Danmark. 

 
Hovedvaluta 
En hovedvaluta er en af de valutaer, der dagligt 
fastsættes kurser for. Kurserne fastsættes kl. 
14.15 på bankdage. 

 
Valutakurs 
Danske Banks noteringskurser kan ses på 
www.danskebank.dk og i vores afdelinger. 
Kurserne ændres uden varsel. 

 
Kurstyper 
Der er to principper for beregning af kursen på 
overførsler, der skal veksles med 
ekspeditionsdag samme bankdag: 

 
 Noteringskurs er Danske Banks kurs, der 

fastsættes på bankdage for hovedvalutaer. Vi 
afregner overførslen til noteringskurs samme 
bankdag, vi modtager ordren, hvis                 
den opfylder alle punkter: 
 modtages på en bankdag inden kl. 13.45 
 er i en hovedvaluta 
 har en modværdi på op til og med 3 mio. 

DKK. 
 

 Markedskurs er Danske Banks kurs, som 
løbende fastsættes på bankdage, og som 
valuta handles til i løbet af dagen. Vi afregner 
til markedskurs, når vi udfører ordrer om 
overførsel til og fra udlandet, hvis den 
opfylder én af følgende punkter: 

 
 er i en hovedvaluta og modtages efter kl. 

13.45 
 har en modværdi på mere end 3 mio. 

DKK 
 er i en valuta, der ikke dagligt 

kursfastsættes af Danske Bank. 

 
For overførsler med ekspeditionsdag frem i tiden 
veksles til noteringskurs. 
For overførsler via Business Online er det altid 
muligt aktivt at vælge markedskurs. 

 
EU/EØS lande 
Det europæiske økonomiske 
samarbejdsområde består af EU–landene, 
Norge, Island og Lichtenstein. 

 
IBAN 
International Bank Account Number er en 
international kode til alle eksisterende konto- 
numre. IBAN giver en større sikkerhed for, at 
overførsler sendes så hurtigt som muligt via 
banksystemerne. IBAN indeholder både 
oplysning om modtagers kontonummer, og 
hvilken bank kontoen føres i. Kombinationen af 
kontonummer og bank er entydig. 

 
Vi anbefaler, at IBAN bruges på overførsler til 
lande, der anvender IBAN. 
Når der sendes EUR, til EU/EØS lande, kræves 
der et IBAN. 

 
Hvis der sendes BGN til Bulgarien og PLN til 
Polen så skal det også angives IBAN. 
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SWIFT/BIC 
SWIFT står for Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication. SWIFT er et 
datanetværk, der udveksler betalingsdata mellem 
mere end 10.000 finansielle virksomheder. 

 
BIC står for Bank Identifier Code, der er en 
international standard til at identificere en bank. 
Danske Bank Danmarks BIC-kode er: 
DABADKKK. 

 
Krav fra amerikanske myndigheder 
Når du overfører penge til udlandet, skal du være 
opmærksom på, at der kan blive givet oplysninger 
videre til de amerikanske myndigheder. SWIFT er 
blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de får 
mistanke om finansiering af kriminalitet eller 
terrorisme, jf. amerikansk lov. 

 
Modtagerbank 
Du skal altid oplyse en modtagerbank, evt. med 
SWIFT/BIC. Du kan også oplyse et IBAN. 

 
Hvis du oplyser et IBAN, forbeholder vi os ret til 
at finde modtagerens bank direkte fra dette 
nummer. Vi er uden ansvar for, at det IBAN, du 
oplyser, ikke tilhører den modtager, du oplyser. 

 
Oplyser du både IBAN og SWIFT/BIC, og 
stemmer de ikke overens, går IBAN forud, når vi 
vælger, hvilken bank pengene skal sendes til. 

Korrespondentbank 
Ved standard- og ekspresoverførsler er vores 
korrespondentbank i udlandet ikke nødvendigvis 
den samme som modtagerens bank. I nogle 
tilfælde benytter vi udvalgte korrespondentbanker 
og internationale clearingsystemer til at 
gennemføre overførslerne. 

 
I de tilfælde hvor vi vælger at sende overførslen via 
en korrespondentbank, kan korrespondentbanken 
i nogle tilfælde fratrække et gebyr, før beløbet 
sendes til beløbsmodtagers bank. 

 
Ønsker du at være sikker på, at et helt præcist 
beløb kommer frem til modtager, kan du vælge 
omkostningsfordelingen “Afsender betaler alle 
omkostninger (OUR)”, jf. afsnittet fordeling af 
omkostninger. Det skal dog understreges, at 
selvom en overførsel er sendt med 
omkostningsfordelingen ”OUR”, kan det dog ikke 
garanteres på alle markeder, at et præcist beløb 
når modtageren. 

 
Ved koncernoverførsler og ekspresoverførsler vil 
vi så vidt det er muligt, sende overførslen direkte 
til modtageren. 

 
Uanset om du eller banken har valgt 
korrespondentbanken, er banken uden ansvar 
over mulige fejl fra den benyttede banks side og 
for dennes soliditet. 

 
Fordeling  af omkostninger 
Omkostningerne ved overførslen kan fordeles 
mellem afsender og modtager på tre måder: 

 Afsender og modtager betaler hver deres 

omkostninger  (Shared/SHA) 
Denne fordeling kan bruges til alle typer 
overførsler. Den skal i henhold til Lov om 
betalinger bruges for overførsler i alle 
valutaer inden for EØS. 

 
Når afsender og modtager deler 
omkostningerne ved overførsler i EUR inden 
for EØS-landene, er overførslen omfattet af 
en EU-forordning. Det betyder, at 
overførslen ikke må koste mere end en 
tilsvarende indenlandsk overførsel. 
Modtagers IBAN og SWIFT/BIC skal være 
korrekt anført. 

 
 Afsender betaler alle omkostning (OUR) 

Hvis overførslen er til et land uden for EØS, 
kan du vælge at betale alle omkostninger. Vi 
tager – ud over vores standardgebyrer – et 
tillægsgebyr på 200 kroner. Hvis modtagers 
omkostninger overstiger tillægsgebyret, kan 
vi hæve meromkostningen på din konto. 

 
OUR må i henhold til Lov om betalinger ikke 
bruges for overførsler (alle valutaer) inden 
for EØS. 

 
 Modtager betaler alle omkostning (BEN) 

Hvis du bruger BEN, trækker vi vores gebyr 
fra det overførte beløb. BEN må i henhold til 
Lov om betalinger ikke bruges for overførsler 
(alle valutaer) inden for EØS. 

D
a

n
sk

e 
B

an
k 

A
/S

. C
V

R
-n

r.
 6

1
 1

2
 6

2
 2

8
 - 

K
øb

en
h

av
n

 



Side 3 / 13 Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra udlandet 
Gælder fra 01.01.2018 (26.11.2018) 

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K 
Tlf. 33 44 00 00, Fax 70121080 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Generelt 

Særligt om overførsler til 
udlandet 

 
Overførselstyper 
Vi tilbyder flere forskellige typer af overførsler til 
udlandet: 

 
 Standardoverførsel: er den mest enkle og 

almindelige overførsel. 
 

 Standardoverførsel inden for Danske Bank: 
Anvendes, hvis modtagerkontoen også er i 
Danske Bank-koncernen. 

 
 EU-forordningsoverførsel: En overførsel i 

EUR. Beløbet kan veksles inden selve 
overførslen eller ved modtagelse af 
overførslen, hvis kontoen føres i en anden 
valuta end EUR. 
 Overførslen skal ske inden for EØS 
 Afsenders og modtagers bank skal kunne 

ekspedere overførslen uden manuel 
efterbehandling. Det sikres blandt    
andet ved at oplyse SWIFT/BIC og   
IBAN. 

 Afsender og modtager betaler hver 
deres omkostninger (SHA). 

 
 Ekspresoverførsel: Bruges, hvis du mod 

ekstra betaling ønsker at overføre penge 
hurtigere end med en standardoverførsel. 

 
 

 
 Intern overførsel – egen konto: Bruges, når 

du overfører penge mellem dine egne konti i 
Danske Bank-koncernen. 

 
 Koncernoverførsler inden for Danske Bank 

eller til anden bank: En overførsel mellem 
moderselskab og datterselskab eller mellem 
to datterselskaber. Moderselskabet skal eje 
mindst 51% af datterselskabet. 

 
Det er ikke muligt at vælge alle overførselstyper 
selv, men vi vil altid udføre overførslen på den 
bedste måde for dig. Det vil sige, at en 
standardoverførsel, der opfylder kravene til en 
EU-forordningsbetaling, bliver udført som en 
sådan. En standardoverførsel til en anden kunde i 
Danske Bank bliver automatisk udført som en 
standardoverførsel inden for Danske Bank. 

 
Gennemførselstid 
Er tiden i bankdage, fra vi modtager en ordre om 
at overføre penge, til de er til disposition for 
modtagerbanken. 

 
Hvis overførslen kræver, at vi bruger en 
korrespondentbank, eller hvis du vælger en 
korrespondentbank, er gennemførselstiden den 
tid der går, fra vi modtager ordren, til pengene er 
til disposition for korrespondentbanken. 

 
Hvis overførselsordren sendes på papir, kan vi 
bruge en ekstra dag til at gennemføre overførslen 
i forhold til det antal dage, der er angivet i 
skemaet for Overførsler via afdeling/ brev. Der 
kan ikke sendes ordrer på e-mail til banken. 

 
 
 

Indleveringsfrist 
En ordre betragtes som modtaget, hvis den er 
indleveret på bankdage inden indleveringsfristen 
(Tidsfrist). Hvis en ordre er indleveret efter 
fristen, betragter vi den som modtaget næste 
bankdag. 

 
Rentedag for afsender 
Antallet af bankdage, der går, før overførslen 
påvirker beregningen af rente på betalers 
konto. 

 
Overførsel med veksling 
Der er tale om en veksling, hvis der overføres et 
beløb i en anden valuta end den valuta, kontoen 
føres i. 

 
Overførsel uden veksling 
Der er tale om overførsel uden veksling, hvis der 
overføres et beløb i samme valuta som den 
valuta, kontoen føres i. 

 
Afsender og modtager betaler hver deres 

omkostninger  (Shared/SHA) 
Når betalingen laves med OUR/BEN indenfor 
EØS, vil Danske Bank ikke acceptere betalingen 
hvis den oprettet via Business Online eller 
Netbank Erhverv. 
For betalinger sendt via filer vil Danske Bank 
konvertere omkostningskoden til SHA hvis 
betaling er anført med 
OUR/BEN og sendt indenfor EØS. 
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Særligt om overførsler fra 
udlandet 

Modtagelsesfrist 
Hvis vi modtager overførslen inden for fristen på 
en bankdag, afregner vi samme dag. 

 
Rentedag for modtager 
Antallet af bankdage, der går, før overførslen 
påvirker beregningen af renter på din konto. 

Veksling 
Overførsler, som modtages i anden valuta end 
den valuta, kontoen føres i, veksler vi automatisk 
til den valuta, kontoen føres i, medmindre vi har 
aftalt andet. 

 
Eventuelle gebyrer 
Når vi modtager en overførsel fra udlandet, 
trækker vi eventuelle gebyrer fra det overførte 
beløb. 
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Overførsler til udlandet og overførsler i anden valuta end DKK i Danmark 
 

 

 

Overførsler til udlandet og overførsler via Business Online / Netbank Erhverv 

Overførselstype Valuta Validering på 

jeres konto 

Validering 

modtagerbank 

Gebyr i 

DKK 

Tidsfrist lokal tid Øvrig information 

Overførsel inden for Danske 

Bank koncernen: 
  

*Tidsfrister gælder overførsler til 
Danske Bank enheder i Danmark, 
Sverige, Norge, Finland, Polen, 
Luxembourg, Irland, Nordirland, 
Tyskland og London. 
Overførsler til andre Danske Bank 
enheder er indleveringsfristen kl. 
15:30. 

 

**Gælder kun for overførsel med 
veksling, hvis veksling sker med 
en af følgende valutaer: 
BGN, CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, 
HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK  
 
 
***Følger vilkårene for en 
”Koncernoverførsel”, dog er prisen 
DKK 0,00 
 
 
****For overførsler til andre Danske 
Bank enheder, er indleveringsfristen 
for DKK, EUR, GBP, NOK, SEK kl. 
15:30 og for BGN, CHF, CZK, HRK, 
HUF, ISK, PLN, RON kl. 11:00. 

EU-forordningsoverførsel (med og 
uden veksling) 

**EUR Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 17.30* Dag 0 

Standard overførsel (med og 
uden veksling) 

**BGN, CHF, 
CZK, DKK, 
GBP, HRK, 

HUF, ISK, NOK, 
PLN, RON, SEK 

Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 17.30* Dag 0 

Øvrige valutaer Dag 0 Dag 2 
Ingen 

ændring 17.30* Dag 0 

Koncernoverførsel (med og uden 
veksling) i Danmark, Sverige, 
Norge, Finland, Polen, 
Luxembourg, Irland, Nordirland, 
Tyskland og London 

Alle valutaer Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 18.30 Dag 0 

Koncernoverførsel (med og uden 
veksling) i Estland, Letland, 
Litauen og Rusland 

***Alle 
valutaer 

Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 15.30**** Dag 0 

Overførsel til andre banker:  

EU-forordningsoverførelse:  

SEPA samme dags overførsel 
(med og uden veksling)  

**EUR Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 14.00 Dag 0 

SEPA standard overførsel samt 
Standard overførsel (med og 
uden veksling) 

**EUR Dag 0 Dag 1 
Ingen 

ændring 17.30 Dag 0 

Standard overførsel indenfor 
EU/EØS (med og uden veksling) 

**EUR Dag 0 Dag 1 
Ingen 

ændring 17.30 Dag 0 

Standard overførsel (med og 
uden veksling) 

Alle valutaer Dag 0 Dag 2 
Ingen 

ændring 17.30 Dag 0 
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Overførsler til udlandet og overførsler via Business Online / Netbank Erhverv 

Overførselstype Valuta Validering på 

jeres konto 

Validering 

modtagerbank 

Gebyr i 

DKK 

Tidsfrist lokal tid Øvrig information 

Ekspresoverførsel (med og uden 
veksling) 

DKK*, EUR, 
GBP, NOK, SEK, 

USD 
Dag 0 Dag 0 

Ingen 
ændring 15.30 Dag 0 

*For DKK er indleveringsfristen kl.14.55 
hvis modtagers pengeinstitut ikke fører 
konto i Danske Bank. 

BGN, CHF, CZK, 
HRK, HUF, ISK, 

PLN, RON 
Dag 0 Dag 0 

Ingen 
ændring 11.00 Dag 0 

Øvrige valutaer Dag 1 Dag 1 
Ingen 

ændring 15.30 Dag 0 

Koncernoverførsel (med og uden 
veksling) 

DKK*, EUR, 
GBP, NOK, SEK, 

USD 
Dag 0 Dag 0 

Ingen 
ændring 15.30 Dag 0 

BGN, CHF, CZK, 
HRK, HUF, ISK, 

PLN, RON 
Dag 0 Dag 0 

Ingen 
ændring 11.00 Dag 0 

Øvrige valutaer Dag 1 Dag 1 
Ingen 

ændring 15.30 Dag 0 

Intern overførsel Egen konto (med 
og uden veksling) 

Alle valutaer Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 18.30 Dag 0 
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Overførsler til udlandet og overførsler via afdeling eller brev 

Vi kan bruge en ekstra dag til at gennemføre overførslen i forhold til det antal dage, der er angivet i skemaet. 

 
Overførselstype Valuta Validering på 

jeres konto 

Validering 

modtagerbank 

Gebyr i 

DKK 

Tidsfrist lokal tid Øvrig information 

Overførsel inden for Danske Bank 

koncernen: 
  

*Tidsfrister gælder overførsler til 
Danske Bank enheder i Danmark, 
Sverige, Norge, Finland, Polen, 
Luxembourg, Irland, Nordirland, 
Tyskland og London. 
Overførsler til andre Danske Bank 
enheder er indleveringsfristen kl. 
15:30. 

 

**Gælder kun for overførsel med 
veksling, hvis veksling sker med en 
af følgende valutaer: 
BGN, CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, 
HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK  
 
 
***Følger vilkårene for en 
”Koncernoverførsel”, dog er prisen 
DKK 0,00 
 
 

****For overførsler til andre 
Danske Bank enheder, er 
indleveringsfristen for DKK, EUR, 
GBP, NOK, SEK kl. 15:30 og for 
BGN, CHF, CZK, HRK, HUF, ISK, 
PLN, RON kl. 11:00. 
 

EU-forordningsoverførsel (med og 
uden veksling) 

**EUR Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 17.30* Dag 0 

Standard overførsel (med og uden 
veksling) 

**BGN, CHF, 
CZK, DKK, GBP, 
HRK, HUF, ISK, 

NOK, PLN, 
RON, SEK 

Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 17.30* Dag 0 

Øvrige valutaer Dag 0 Dag 2 
Ingen 

ændring 17.30* Dag 0 

Koncernoverførsel (med og uden 
veksling) i Danmark, Sverige, 
Norge, Finland, Polen, 
Luxembourg, Irland, Nordirland, 
Tyskland og London 

Alle valutaer Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 18.30 Dag 0 

Koncernoverførsel (med og uden 
veksling) i Estland, Letland, Litauen 
og Rusland 

***Alle valutaer Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 15.30**** Dag 0 

Overførsel til andre banker:  

EU-forordningsoverførelse: SEPA 
samme dags overførsel (med og 
uden veksling)  

**EUR Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 14.00 Dag 0 

SEPA standard overførsel samt 
Standard overførsel (med og uden 
veksling) 

**EUR Dag 0 Dag 1 
Ingen 

ændring 17.30 Dag 0 

Standard overførsel indenfor 
EU/EØS (med og uden veksling) **EUR Dag 0 Dag 1 

Ingen 

ændring 17.30 Dag 0 

Standard overførsel (med og uden 
veksling) 

Alle valutaer Dag 0 Dag 2 
Ingen 

ændring 17.30 Dag 0 
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Overførsler til udlandet og overførsler i anden valuta end DKK i Danmark 
 

 

 
 

 

Overførsler til udlandet og overførsel via afdeling eller brev 

Vi kan bruge en ekstra dag til at gennemføre overførslen i forhold til det antal dage, der er angivet i skemaet. 

 

 
Overførselstype Valuta Validering på 

jeres konto 

Validering 

modtagerbank 

Gebyr i 

DKK 

Tidsfrist lokal tid Øvrig information 

Ekspresoverførsel (med og uden 
veksling) 

DKK*, EUR, 
GBP, NOK, SEK, 

USD 
Dag 0 Dag 0 

Ingen 
ændring 15.30 Dag 0 

*For DKK er indleveringsfristen kl.14.55 
hvis modtagers pengeinstitut ikke fører 
konto i Danske Bank. 

BGN, CHF, CZK, 
HRK, HUF, ISK, 

PLN, RON 
Dag 0 Dag 0 

Ingen 
ændring 11.00 Dag 0 

Øvrige valutaer Dag 1 Dag 1 
Ingen 

ændring 15.30 Dag 0 

Koncernoverførsel (med og uden 
veksling) 

DKK*, EUR, 
GBP, NOK, SEK, 

USD 
Dag 0 Dag 0 

Ingen 
ændring 15.30 Dag 0 

BGN, CHF, CZK, 
HRK, HUF, ISK, 

PLN, RON 
Dag 0 Dag 0 

Ingen 
ændring 11.00 Dag 0 

Øvrige valutaer Dag 1 Dag 1 
Ingen 

ændring 15.30 Dag 0 

Intern overførsel Egen konto (med 
og uden veksling) 

Alle valutaer Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 18.30 Dag 0 

Turistoverførsel (med og uden 
veksling) Modværdien må ikke 
overstige DKK 20.000 

Alle valutaer Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 15.30 Dag 0 
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Overførsler til udlandet og overførsler i anden valuta end DKK i Danmark 

 

 

 
 

Priser for advisering, efterbehandling m.m. af overførsler til udlandet 

Herunder kan du se vores priser for blandt andet advisering og efterbehandling af overførsler til udlandet. 
Efterbehandling er nødvendig, hvis der ikke er angivet korrekt SWIFT/BIC, hvis IBAN mangler eller er forkert, eller hvis der er skrevet en meddelelse til os på 
betalingsordren. 
Vi kan desuden tage betaling for at hjælpe med at forsøge at tilbageføre beløb, som du ved en fejl har overført til en forkert konto, fordi du har oplyst forkert IBAN 

 

Advisering Pris i Danske 
Netbank 

Pris ved anden 
henvendelse til banken 

Advisering af afsender via Business Online eller Netbank Erhverv og/eller e-Boks Ingen ændring Ingen ændring 

Advisering af afsender pr. brev, når afsender ikke har Business Online eller Netbank Erhverv og/eller 
e-Boks 

Ingen ændring Ingen ændring 

Advisering af afsender pr. brev, når afsender samtidig kan se adviseringen i Business Online eller 
Netbank Netbank/e-Boks 

Ingen ændring Ingen ændring 

Advisering af modtager eller modtagers bank pr. telekommunikation Ingen ændring Ingen ændring 
 
 

Overførsler med efterbehandling Tillægsgebyr i Netbank 

Overførsler med efterbehandling er nødvendig, hvis der er forkert/manglende SWIFT/BIC, forkert/manglende IBAN, eller 
hvis der er skrevet en meddelelse til os på overførslen. Gebyret er et tillægsgebyr og bliver opkrævet sammen med 
gebyret for overførslen. 

Ingen ændring 

 
 

Tillægsgebyr Pris i Danske 

Netbank 
Pris ved anden 

henvendelse til banken 
Modtagerbankens omkostninger Ingen ændring Ingen ændring 

 

Anden form for service Pris i Danske 

Netbank 
Pris ved anden 

henvendelse til banken 

Assistance ved tilbagekaldelse, gentagelse, ændring, forespørgsel, returnering – pr. overførsel Ingen ændring Ingen ændring 

Hjælp til at udfylde bestillingsblanketter – Ingen ændring 
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Check til udlandet 
Ønsker du at overføre penge til udlandet med check, kan du bestille checken i Business Online, Netbank Erhverv eller udfylde en blanket, som findes på 
www.danskebank.dk. 

 
Indleveringsfristen i skemaet herunder henviser derfor til fristen for at bestille checken i Business Online, Netbank Erhverv eller at aflevere blanketten i filialen, hvis vi 
skal ekspedere din ordre samme dag. 

 
Du kan vælge 
 at hente checken i din afdeling (gælder ikke for Netbank Erhverv) 
 at få checken sendt hjem til dig selv 
 at få checken sendt til modtageren. 

 
Din rådgiver kan oplyse, om afdelingen kan printe udenlandske checks. 

 
Danske Bank har ikke ansvar for eventuelle fejl, forsømmelser og forsinkelser, som den indløsende bank laver i forbindelse med check. 

 
Grundpriser og vilkår for check Valuta Indleveringsfrist Rentedag 

for afsender 
Bestilt i Danske 

Netbank 
Bestilt ved anden 

henvendelse til banken 
Check til ordregiver – sendes bankdagen efter indleveringen Alle 13.45 1 Ingen ændring Ingen ændring 

Check til modtager – sendes bankdagen efter indleveringen Alle 13.45 1 Ingen ændring Ingen ændring 

Check til afhentning – kan hentes i banken efter kl. 15.00 Alle 13.45 0 – Ingen ændring 

 
Øvrige priser for check Pris 

Hjælp til at udfylde bestillingsblanket Ingen ændring 

Spærring af check 1) Ingen ændring 

Kopi af check 1) Ingen ændring 

Returnering af check fra modtager Ingen ændring 

Tilbagekøb af check Ingen ændring 

1) Plus eventuelle omkostninger i modtagerbanken. 
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Overførsler fra udlandet og overførsler inden for Danske Bank koncernen 

 

Overførselstype Valuta Validering på 

jeres konto 

Validering 

modtagerbank 

Gebyr i 

DKK 

Tidsfrist lokal tid Øvrig information 

Overførsel inden for Danske Bank 

koncernen: 
  

*Gælder kun for 
overførsel med veksling, 
hvis veksling sker med en 
af følgende valutaer: 
BGN, CHF, CZK, DKK, 
GBP, HRK, HUF, ISK, NOK, 
PLN, RON, SEK  

 

EU-forordningsoverførsel (med og uden 
veksling) 

*EUR Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 18.15 Dag 0 

Standard overførsel (med og uden veksling) 

*BGN, CHF, CZK, 
DKK, EUR, GBP, 

HRK, HUF, ISK, NOK, 
PLN, RON, SEK 

Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 18.15 Dag 0 

Øvrige valutaer Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 18.15 Dag 0 

Standard overførsel (med veksling) Øvrige valutaer Dag 1 Dag 0 
Ingen 

ændring 18.15 Dag 0 

Koncernoverførsel (med og uden veksling) Alle valutaer Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 19.15 Dag 0 

Overførsel fra andre banker:  

EU-forordningsoverførsel (med og uden 
veksling) 

*EUR Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 13.45 Dag 0 

Standardoverførsel (med og uden veksling) 

*BGN, CHF, CZK, 
EUR, GBP, HRK, HUF, 
ISK, NOK, PLN, RON, 

SEK 

Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 13.45 Dag 0 

*DKK Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 15.15 Dag 0 

Standardoverførsel (uden veksling) Øvrige valutaer Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 13.45 Dag 0 

Standardoverførsel (med veksling) Øvrige valutaer Dag 1 Dag 0 
Ingen 

ændring 13.45 Dag 0 

Koncernoverførsel (med og uden veksling) 

EUR, GBP, NOK, SEK, 
BGN, CHF, CZK, 

HRK, HUF, ISK, PLN, 
RON, USD 

Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 13.45 Dag 0 

DKK Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 15.15 Dag 0 

Koncernoverførsel (uden veksling) Øvrige valutaer Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 13.45 Dag -1 

Koncernoverførsel (med veksling) Øvrige valutaer Dag 0 Dag 0 
Ingen 

ændring 13.45 Dag -2 

SEPA Direct Debit (med og uden veksling) EUR Dag 0 Dag 0 Ingen 

ændring 12.00 Dag -1 D
a

n
sk

e 
B

an
k 

A
/S

. C
V

R
-n

r.
 6

1
 1

2
 6

2
 2

8
 - 

K
øb

en
h

av
n

 



Overførsler fra udlandet og overførsler i anden valuta end DKK i Danmark 

Side 12 / 13 Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra udlandet 
Gælder fra 01.01.2018 (26.11.2018) 

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K 
Tlf. 33 44 00 00, Fax 70121080 

 

 

 

 

Øvrige priser for overførsler fra udlandet 

Herunder kan du se vores priser for blandt andet advisering og efterbehandling af overførsler fra udlandet. 
 

Øvrige priser for overførsler fra udlandet Pris 

Efterbehandling i Danske Bank Ingen ændring 

Advisering via telefon Ingen ændring 

Indhentning af oplysninger fra afsenderbank (plus eventuelle omkostninger til afsenderbanken) Ingen ændring 

Advisering af modtager via Danske Netbank Ingen ændring 

Advisering af modtager pr. brev, når modtager ikke har Danske Netbank Ingen ændring 

Advisering af modtager pr. brev, når modtager samtidig kan se adviseringen via Danske Netbank Ingen ændring 
 
 

Check fra udlandet 

Når din virksomhed modtager en check fra udlandet, sætter vi beløbet ind på virksomhedens konto med forbehold for, at vi modtager pengene fra den udenlandske 
bank. Vær opmærksom på, at hvis vi ikke modtager pengene, eller hvis afregningen fra den udenlandske bank er forsinket, så hæver vi beløbet, eventuelle renter, 

udenlandske omkostninger og returgebyr på din konto. 

 
Du skal også være opmærksom på, at en check, der er indløst, kan blive returneret langt frem i tiden, f.eks. hvis den er forfalsket. Det gælder også en check, der er 
indløst via indkassering i den udenlandske bank. 

 
Din virksomhed får besked, hvis din check skal indløses via indkassering, fordi pengene først er til rådighed, når Danske Bank er sikker på, at checken er gyldig, og vi 
har fået pengene stillet til rådighed. Der er desuden forhøjet gebyr forbundet med indløsning via indkassering. 

 
Grundpriser og vilkår for check fra udlandet Valuta Modtagelsesfrist i 

Danske Bank 
Rentedag 

modtager 
Pris 

Check trukket på en konto i Danske Bank Alle valutaer 15.30 1 Ingen ændring 

Check trukket på en konto i et andet dansk pengeinstitut Alle valutaer 15.30 6 Ingen ændring 

Check trukket på en konto i et andet udenlandsk pengeinstitut Alle valutaer 15.30 6 Ingen ændring 
 

Øvrige priser for check fra udlandet Pris 

Kopi af check Ingen ændring 

Returnering af check Ingen ændring 

Check til indkassering Ingen ændring D
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Ændring af betingelserne 
 

 
Hvis din virksomhed foretager overførsler via en 

betalingskonto i Danske Bank, kan vi ændre disse 

betingelser uden varsel, hvis ændringerne er til 

fordel for din virksomhed. Hvis ændringerne ikke 

er til fordel for virksomheden, kan vi ændre dem 

med en måneds varsel. Ændrer vi betingelserne, 

giver vi direkte besked ved elektronisk meddelelse 

eller pr. brev. 

 
Ændrer vi betingelserne, skal vi – senest inden 

ændringerne træder i kraft – have besked, hvis din 

virksomhed ikke ønsker at være bundet af de nye 

betingelser. Hører vi ikke noget, betragter vi det 

som en accept af ændringerne. 

Hvis du meddeler, at virksomheden ikke ønsker at 

være bundet af de nye betingelser, vil du ikke 

længere kunne foretage overførsler til udlandet 

eller overførsler i Danmark i anden valuta end DKK. 

 
Hvis du får behov for et nyt eksemplar af disse 

betingelser, skal du blot kontakte os. 

 
I øvrigt gælder bankens almindelige 

forretningsbetingelser – erhverv, som fås på 

www.danskebank.dk og i vores afdelinger. 
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