
Overførsel til udlandet
Information om afsender (kontohaver)
Navn

Adresse

Postnr. By Tlf.nr.

Hæves fra konto

Betalingstype og detaljer
Valuta (ISO) Beløb Udførselsdato       Standard 

      Ekspres

Udfyldes KUN, hvis der ønskes overført for et bestemt beløb i DKK (modværdi)
Beløb i DKK Overføres i valuta             

PenSam Bank's 
overførselsgebyr

      Ordregiver betaler 
      alle omkostninger

      Beløbsmodtager 
      betaler

      Ordregiver og beløbs- 
      modtager deler alle 
      omkostninger

Udenlandske 
bankomkostninger

      Ordregiver betaler 
      alle omkostninger

      Beløbsmodtager 
      betaler

      Ordregiver og beløbs- 
      modtager deler alle 
      omkostninger

Information om modtager
Kontonr., IBAN-format i Europa

Navn

Adresse

By / Stat Land

Information om modtagers bankforbindelse
BIC (SWIFT) (8/11 karakterer) Bankkode (kun uden for EU)

Navn

Adresse

By / Stat Land

Betalingsformål / Øvrige oplysninger
Meddelelse til modtager (max. 110 karakterer)

Bekræftelse og underskrift
Dato Underskrift

Overførsler udføres for ordregivers regning og risiko. PenSam Bank er uden 
ansvar for mulige forsinkelser/fejl begået af de benyttede pengeinstitutter, 
samt for disses soliditet. De benyttede pengeinstitutters eventuelle omkost-
ninger forbeholdes efterdebiteret. Undertegnede er indforstået med, at over-
førslen kun kan finde sted under iagttagelse af de til enhver tid gældende love 
og valtabestemmelser. Vi gør opmærksom på, at PenSam Bank iflg. skatte- 
kontrollovens § 11A skal kontrollere betalinger til konti i udenlandske penge-
institutter mv. I øvrigt gælder PenSam Banks almindelige forretningsbetingelser.

Krav fra amerikanske myndigheder ved overførsler til udlandet.
Når du overfører penge til udlandet, uanset hvilket land, skal du være opmær- 
ksom på, at der kan blive givet oplysninger videre til de amerikanske myndig-
heder. SWIFT - som gennemfører betalingerne - er blevet pålagt at udlevere 
oplysninger, hvis de fatter mistanke om finansiering af kriminalitet eller terror- 
isme, jf. den amerikanske lovgivning. Swift er et belgisk datanetværk, der over- 
fører betalinger mellem lande. Netværket har ca. 8.000 finansielle virksom-
heder i 206 lande tilmeldt og har EDB-centre i Europa og USA. SWIFT står 
for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
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