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Med Danske World Gate kan ni få hjälp att öpp-
na konton i utlandet och därigenom få tillgång till 
cash management-tjänster i större delen av Eu-
ropa, där Danske Bank inte finns representerad. 
 
Vilka länder täcks av Danske World Gate? 
Danske World Gate ger företaget tillgång till 
partnerbanker i de europeiska länder som 
svenska och nordiska företag har mest handel 
med. De länder som förnärvarande täcks är: 
 
Belgien  Lu xemburg 
Estland  Portugal 
Frankrike                             Schweiz  
Grekland                                       Slovakien                            
Holland                             Spanien 
Island                             Tjeckien 
Italien                             Ungern  
Litauen                             Österrike 
       
Har ni behov av tjänster i andra länder, ta gärna 
kontakt med oss. Vi arbetar hela tiden med att 
komplettera med nya länder. Vi ställer vissa krav 
på service och kvalitet hos de partnerbanker vi 
har avtal med. Dessutom har vi förhandlat fram 
priser på bastjänster med de flesta bankerna. 
Det betyder att ni snabbt kan få en överblick 
över transaktionskostnaderna.  
 
Med utgångspunkt från era egna önskemål, före-
slår vi den eller de partnerbanker som bäst mot-

svarar det aktuella företagets behov. Om det 
finns flera alternativ väljer ni själv, och om ni har 
önskemål om att använda en bank vi ännu inte 
har samarbetsavtal med, undersöker vi gärna 
möjligheten att upprätta ett sådant avtal. 
 
Möjligheter med Danske World Gate 
Med Danske World Gate kan företaget upprätta 
uppsamlingskonton i utländska banker. Ni kan ta 
emot kontoutdrag och disponera uppsamlings-
konton via bankens office banking-system, utföra 
enstaka lokala betalningar, ta hem överskottslik-
viditet och/eller överföra pengar till det utländs-
ka kontot. 
 
När ni vill öppna ett konto i en partnerbank kan vi: 

• upplysa vilka cash management-tjänster 
som är tillgängliga i respektive land och 
priser för olika transaktionstyper. 

• hjälpa till med hur kontoöppnings-
blanketter m m ska fyllas i 

• erbjuda �Letter of Recommendation�  
(kräver kreditbeslut i banken) 

• kontrollera att kontot öppnas inom av-
talad tid 

• etablera avtal om elektroniska kontout-
drag (SWIFT MT940) samt avtal att 
sända betalningsinstruktion för t ex 
hemtagning av överskottslikviditet 
(SWIFT MT101). 

 

Kostnader 
Utöver bankens uppläggningskostnader tillkom-
mer kostnader för att översätta vissa dokument 
samt övriga kostnader som kan tas ut av den ut-
ländska banken. 
 
Ytterligare information 
Banken står gärna till tjänst med ytterligare  
information. Kontakta i så fall företagets  
kundansvarig i banken. 


