Lokala betalningstyper övriga länder

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet
Generellt

I Business Online/Business eBanking finns möjlighet att göra lokala betalningar i andra
länder på samma sätt som du i Sverige kan betala via Bankgirot eller Plusgirot.
För att göra en lokal betalning i ett annat land krävs :
• att ditt företag har ett lokalt konto i landet, t ex ett konto i danska kronor i
Danmark och
• att företaget abonnerar på betalningsmodulen för landet, t ex Betalningar
Danmark.
I denna vägledning finner du en kort beskrivning av vilka typer av lokala betalningar du
kan göra i andra länder. Utöver dessa betalningstyper kan du från företagets konton i
respektive land även göra utlandsbetalningar.
För priser hänvisas du till att kontakta ditt bankkontor. Aktuella stopptider finner du på
www.danskebank.se/businessonline.

Danmark

Kontoöverföring

Kontoöverföring
egna konton

Här gör du en lokal betalning till konto i en dansk bank. Du kan avisera mottagaren
antingen genom en text på kontoutdraget eller per brev. Detta är den vanligast
förekommande betalningstypen för danska leverantörsbetalningar.

–

Här gör du överföringar mellan företagets/koncernens konton inom Business Online avtalet i Danske Bank. Finns till-kontot i annat land måste dock betalningstypen
Utlandsbetalning användas. Meddelandet till mottagarens konto kan som mest innehålla
20 tecken för överföringar inom Danske Bank.

Inbetalningskort

Här gör du en betalning av Giro- eller ”Fælles Inbetalingskort”.

Check

Du använder Check vid en lokal betalning där du inte känner till mottagarens
kontonummer. Med en check kan du skicka ett belopp till en mottagare bosatt i Danmark
(exkl. Grönland och Färöarna). Checken kan lösas in i alla banker.

Lön

Här gör du enstaka lokala lönebetalningar till mottagare med konto i en dansk bank. Om
du har flera löner, använd gärna lönelistfunktionen.
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Norge

Kontoöverföring
med KID

Här gör du en lokal betalning till ett konto i en norsk bank och betalningsmeddelandet till
mottagaren är en s k KID-referens (motsvarande OCR-referens i Sverige). BBS (
Bankernes BetalingsSentral) aviserar mottagaren. Detta är den vanligast förekommande
betalningstypen för norska leverantörsbetalningar.

Kontoöverföring
med meddelande

Här gör du en lokal betalning till ett konto i en norsk bank när du önskar avisera
mottagaren per brev. Du kan välja att sända ett s k strukturerat meddelande, vilket
underlättar för mottagaren, eller ett meddelande med fri text.

Kontoöverföring

Här gör du en lokal betalning till ett konto i en norsk bank när mottagaren inte behöver
aviseras. Avsändarens namn och kontonummer kommer dock som en text på mottagarens
kontoutdrag. Här kan du även göra en lönebetalning. Om du har flera löner, använd gärna
lönelistfunktionen.

Kontoöverföring
egna konton

Här gör du överföringar mellan företagets/koncernens konton inom Business Online avtalet i Danske Bank. Finns till-kontot i annat land måste dock betalningstypen
Utlandsbetalning användas. Meddelandet till mottagarens konto kan som mest innehålla
20 tecken för överföringar inom Danske Bank

Kontantutbetalning

Du använder Kontantutbetalning vid en lokal betalning där du inte känner till mottagarens
kontonummer. Betalningen genomförs genom att BBS (Bankernes BetalingsSentral)
utställer en utbetalningsavi direkt till betalningsmottagaren. Avin kan lösas in i alla
banker.

Finland
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Kontoöverföring

Här gör du en lokal betalning till ett konto i en finsk bank i valfri valuta, dock är inte
växling tillåten. Du kan avisera mottagaren med någon av följande meddelandetyper;
Referensnummer/OCR, meddelande i fri text eller Strukturerat meddelande. Du har
möjlighet att välja normal eller express-överföring.
Du kan beställa avisering per brev till avsändaren.

Kontoöverföring
egna konton

Här gör du överföringar mellan företagets/koncernens konton inom Business Online
-avtalet i Danske Bank. Finns till-kontot i annat land måste dock betalningstypen
Utlandsbetalning användas. Meddelandet till mottagarens konto kan som mest innehålla
20 tecken för överföringar inom Danske Bank

Kontoöverföring lön

Här gör du en lokal löneutbetalning till ett finskt konto i EUR. Du har möjlighet att ange
en textkod för aktuell löne- och pensionstyp.

Storbritannien/
Nordirland

Kontoöverföring Extern
– BACS

Här gör du en lokal betalning i form av en normalöverföring till ett konto i en brittisk
bank. Detta är den vanligast förekommande betalningstypen för brittiska
leverantörsbetalningar.
Här kan du även göra en lokal lönebetalning. Om du har flera löner, använd gärna
lönelistfunktionen.

Kontoöverföring
– CHAPS

Här gör du en lokal betalning i form av en expressöverföring till ett konto i en brittisk
bank.

Kontoöverföring
– Intern

Här gör du en koncernintern överföring till ett konto i Danske Bank London.

Irland
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Kontoöverföring Extern
- BACS

Här gör du en lokal betalning till ett konto i en irländsk bank i GBP eller EUR.

Kontoöverföring
- Intern

Här kan du göra en koncernintern överföring till ett konto i Northern Bank eller National
Irish Bank i alla valutor.

Kontoöverföring
- CHAPS

Betalningstypen används när du vill göra en lokal betalning till ett konto i en irländsk
bank. Det är en expressbetalning med same day value i GBP och EUR.

Indirect BACS via
Business eBanking

Här gör du en lokal betalning till ett konto i en irländsk bank i GBP med 3 valutadagar.
Betalningen sänds in dag 1 (dag 0 = betalningsdagen) och är tillgänglig på mottagarens
konto dag 3.
Betalningarna kan även skickas via Payroll-funktionen (Payment group) i Business
eBanking.

Kontoöverföring
- via IRIS

Här gör du en lokal expressbetalning till ett konto i en irländsk bank med same day value
i EUR.

EFTS via
Business eBanking

Här kan du göra en lokal betalning manuellt, via fil eller via Payroll/Payment Group till
ett konto i en irländsk bank i EUR.

Tyskland

Kontoöverföring

Här gör du en betalning till ett konto i en tysk bank.
• Om betalningsavsändaren är valutautlänning skall IBAN och SWIFT/BIC
användas.
• Om betalningsavsändaren är ett tyskt GmbH skall kontonummer och BLZ-kod
användas.

Hjälp

För att få information om sidan du befinner dig på eller om du behöver hjälp med att fylla
i fälten, klicka på
i det högra hörnet.
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Vägledning med vänstermeny
Generellt

I Business Online/Business eBanking finns möjlighet att göra lokala betalningar i andra
länder på samma sätt som du i Sverige kan betala via Bankgirot eller Plusgirot.
För att göra en lokal betalning i ett annat land krävs att ditt företag:
• har ett lokalt konto i landet, t ex ett konto i danska kronor i Danmark och
• att företaget abonnerar på betalningsmodulen för landet, t ex Betalningar Danmark.
I denna vägledning finner du en kort beskrivning av vilka typer av lokala betalningar du
kan göra i andra länder. Utöver dessa betalningstyper kan du från företagets konton i
respektive land även göra utlandsbetalningar.
För priser hänvisas du till att kontakta ditt bankkontor. Aktuella stopptider finner du på
www.danskebank.se/businessonline.

Danmark

g

Här gör du en lokal betalning till konto i en dansk bank. Du kan avisera mottagaren
antingen genom en text på kontoutdraget eller per brev. Detta är den vanligast
förekommande betalningstypen för danska leverantörsbetalningar.

Kontoöverföring –
egna konton

Här gör du överföringar mellan företagets/koncernens konton inom Business Online
-avtalet i Danske Bank. Finns till-kontot i annat land måste dock betalningstypen
Utlandsbetalning användas. Meddelandet till mottagarens konto kan som mest innehålla
20 tecken för överföringar inom Danske Bank.

Inbetalningskort

Här gör du en betalning av Giro- eller ”Fælles Inbetalingskort”.

Check

Du använder Check vid en lokal betalning där du inte känner till mottagarens
kontonummer. Med en check kan du skicka ett belopp till en mottagare bosatt i Danmark
(exkl. Grönland och Färöarna). Checken kan lösas in i alla banker.

Lön

Här gör du enstaka lokala lönebetalningar till mottagare med konto i en dansk bank. Om
du har flera löner, använd gärna lönelistfunktionen.
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Norge

Kontoöverföring
med KID

Här gör du en lokal betalning till ett konto i en norsk bank och betalningsmeddelandet till
mottagaren är en s k KID-referens (motsvarande OCR-referens i Sverige). BBS
(Bankernes BetalingsSentral) aviserar mottagaren. Detta är den vanligast förekommande
betalningstypen för norska leverantörsbetalningar.

Kontoöverföring
med meddelande

Här gör du en lokal betalning till ett konto i en norsk bank när du önskar avisera
mottagaren per brev. Du kan välja att sända ett s k strukturerat meddelande, vilket
underlättar för mottagaren, eller ett meddelande med fri text.

Kontoöverföring

Här gör du en lokal betalning till ett konto i en norsk bank när mottagaren inte behöver
aviseras. Avsändarens namn och kontonummer kommer dock som en text på mottagarens
kontoutdrag. Här kan du även göra en lönebetalning. Om du har flera löner, använd gärna
lönelistfunktionen.

Kontoöverföring
egna konton

Här gör du överföringar mellan företagets/koncernens konton inom Business Online
-avtalet i Danske Bank. Finns till-kontot i annat land måste dock betalningstypen
Utlandsbetalning användas. Meddelandet till mottagarens konto kan som mest innehålla
20 tecken för överföringar inom Danske Bank

Kontantutbetalning

Du använder Kontantutbetalning vid en lokal betalning där du inte känner till mottagarens
kontonummer. Betalningen genomförs genom att BBS (Bankernes BetalingsSentral)
utställer en utbetalningsavi direkt till betalningsmottagaren. Avin kan lösas in i alla
banker.

Finland

Kontoöverföring

Här gör du en lokal betalning till ett konto i en finsk bank i valfri valuta, dock är inte
växling tillåten. Du kan avisera mottagaren med någon av följande meddelandetyper;
Referensnummer/OCR, meddelande i fri text eller Strukturerat meddelande. Du har
möjlighet att välja normal eller express-överföring.
Du kan beställa avisering per brev till avsändaren.
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Kontoöverföring
egna konton

Här gör du överföringar mellan företagets/koncernens konton inom Business Online
-avtalet i Danske Bank. Finns till-kontot i annat land måste dock betalningstypen
Utlandsbetalning användas. Meddelandet till mottagarens konto kan som mest innehålla
20 tecken för överföringar inom Danske Bank

Kontoöverföring lön

Här gör du en lokal löneutbetalning till ett finskt konto i EUR. Du har möjlighet att ange
en textkod för aktuell löne- och pensionstyp.

Storbritannien/
Nordirland

Kontoöverföring Extern
– BACS

Här gör du en lokal betalning i form av en normalöverföring till ett konto i en brittisk
bank. Detta är den vanligast förekommande betalningstypen för brittiska
leverantörsbetalningar.
Här kan du även göra en lokal lönebetalning. Om du har flera löner, använd gärna
lönelistfunktionen.

Kontoöverföring
– CHAPS

Här gör du en lokal betalning i form av en expressöverföring till ett konto i en brittisk
bank.

Kontoöverföring
– Intern

Här gör du en koncernintern överföring till ett konto i Danske Bank London.

Irland

Kontoöverföring Extern
- BACS

Här gör du en lokal betalning till ett konto i en irländsk bank i GBP eller EUR.

Kontoöverföring
- Intern

Här kan du göra en koncernintern överföring till ett konto i Northern Bank eller National
Irish Bank i alla valutor.
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Kontoöverföring
- CHAPS
Indirect BACS via
Business eBanking

Betalningstypen används när du vill göra en lokal betalning till ett konto i en irländsk
bank. Det är en expressbetalning med same day value i GBP och EUR.
Här gör du en lokal betalning till ett konto i en irländsk bank i GBP med 3 valutadagar.
Betalningen sänds in dag 1 (dag 0 = betalningsdagen) och är tillgänglig på mottagarens
konto dag 3.
Betalningarna kan även skickas via Payroll-funktionen (Payment group) i Business
eBanking.

Kontoöverföring
- via IRIS

Här gör du en lokal expressbetalning till ett konto i en irländsk bank med same day value
i EUR.

EFTS via
Business eBanking

Här kan du göra en lokal betalning manuellt, via fil eller via Payroll/Payment Group till
ett konto i en irländsk bank i EUR.

Tyskland

Kontoöverföring

Här gör du en betalning till ett konto i en tysk bank.
• Om betalningsavsändaren är valutautlänning skall IBAN och SWIFT/BIC
användas.
• Om betalningsavsändaren är ett tyskt GmbH skall kontonummer och BLZ-kod
användas.

Hjälp

För att få information om sidan du befinner dig på eller om du behöver hjälp med att fylla
i fälten, klicka på ? i det högra hörnet.
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