
Hjelp til utenlandsbetaling 

Informasjon om betalingen 

 Fra: Velg korrekt konto.

 Til konto (IBAN): IBAN (International Bank Account Number) er obligatorisk ved

overførsel til land i EU/EØS. IBAN finner du som regel på faktura eller brevark fra

betalingsmottakeren. På denne siden finner du eksempel på IBAN fra ulike land, i

https://www.sor.no/bedrift/sparebanken-sor-markets/utenlandsbetaling/viktig-iban-swift-betaling-utlandet/


tillegg til andre opplysninger. 

Vennligst kontakt mottaker dersom IBAN ikke er oppgitt. Mottakeren får IBAN 

oppgitt fra banken sin. 

 Mottakerbankens land: Velg landet hvor mottakerbanken befinner seg

 Valuta: Når en annen valuta enn NOK velges, oppgis foreløpig beregnet motverdi i

NOK under. Vær oppmerksom på at valutakursen som benyttes ved beregningen ikke

er endelig verdi.

 Sum: Legg inn beløp som skal sendes

 Valuta beløpet skal overføres i: Dersom betalingen skal overføres i en annen valuta

enn det som er valgt i "Valutasort", oppgi det her. Sparebanken Sør kan i noen

tilfeller regne om til en annen valutasort hvis det er fordelaktig for deg.

 Forfallsdato: Forfallsdato kan være inntil 13 måneder frem i tid. Legg inn dato slik:

DDMM

For forfall som er over 12 md. frem i tid må også årstall legges inn, slik: DDMMÅÅÅÅ

 Melding til mottaker: Legg inn eventuelt melding til mottaker

 Tilleggstjenester:

o Prioritet: Normal: 3-4 bankdager til EØS-land.

For enkelte asiatiske, afrikanske og sør-amerikanske land kan overføringstiden 
være lenger - maksimum 10 bankdager. 



SEPA: 1-2 bankdager.

Kontakt banken for nærmere informasjon. 

o Gebyrer for transaksjonen betales av: Når en betaling går mellom to land, er 
det normalt kostnader både i avsenderbanken og mottakerbanken, og noen 
ganger i formidlende banker. I feltet ”Gebyrer for transaksjonen betales av” 
må du velge hvem som skal betale omkostningene for overførselen. Om dette 
ikke er presisert i avtalen med betalingsmottaker, anbefaler vi at du velger 
alternativet "Begge". Se prislisten

Informasjon om mottakers bank 

o BIC/SWIFT-kode: BIC (Bank Indentifier Code) benyttes til å identifisere banker i
SWIFT-systemet (Society for World wide Interbank Financial Telecommunication). BIC 
består av 8 eller 11 tegn og er obligatorisk ved betaling til en rekke land og alltid når
IBAN benyttes. Les mer. Kun SWIFT/BIC til mottakers bank skal oppgis. Her kan du
søke etter BIC/SWIFT.

o Overførsler til land som benytter IBAN-nummer: her vil informasjon om mottakers
bank komme opp automatisk.

https://www.sor.no/felles/prisliste/prisliste-aksjer-og-valuta/
https://www.sor.no/bedrift/sparebanken-sor-markets/utenlandsbetaling/viktig-iban-swift-betaling-utlandet/
http://www.swift.com/bsl/index.faces;DIRECTORIES=nlh1NmnJHNyL1Q0KHyP2PCnKvCCSn1cTyvgv67GgYXX2z4PFhD37!448144030
http://www.swift.com/bsl/index.faces;DIRECTORIES=nlh1NmnJHNyL1Q0KHyP2PCnKvCCSn1cTyvgv67GgYXX2z4PFhD37!448144030


 

o Ved overførsler til land som ikke benytter IBAN-nummer, må bankens BIC/SWIFT 
fylles ut.  

 

 

Ved utfylling av gyldig BIC/SWIFT, vil bankens navn og adresse automatisk fylles ut. 



 

 

 

 

 

 

o Bankkode: Bankkode består av tall og benyttes til å identifisere mottakers bank i 
nasjonale clearing-systemer. Bankkode benyttes ved overførsel til USA, Canada: 
Australia og Sør-Afrika. Bankkoden skal ikke fylles ut når IBAN benyttes.  

Til USA må du registrere FW + Routing Number/ABA, 9 siffer (eksempel: 



FW999999999).  
Til Canada må du registrere CC + Routing Number/ABA, 9 siffer (eksempel: 
CC999999999).  
Til Sør-Afrika må du registrere ZA + Routing Number/ABA, 6 siffer (eksempel: 
ZA999999).  
Til Australia må du registrere AU + Routing Number/ABA, 6 siffer (eksempel: 
AU999999).  
Les mer 

Informasjon om mottaker 

 

o Mottakers navn og adresse må fylles ut. 

Dersom du mangler enkelte opplysninger (f.eks. postnummer eller adresselinje 1 
eller 2) eller disse detaljene ikke er relevante for betalingen du skal gjennomføre, 
skriver du '.' (punktum) i disse feltene for å komme videre.  
Det er viktig at mottakernavnet du angir stemmer med navnet mottakeren er 
registrert med i mottakerbanken.  
 

https://www.sor.no/bedrift/sparebanken-sor-markets/utenlandsbetaling/viktig-iban-swift-betaling-utlandet/


Man kan «krysse av» for at mottaker blir lagret i mottakerregisteret. 

 

 

Oppsummering 

 

Oversikt over alt du har lagt inn tilknyttet betalingen. Vennligst kontroller oppsummeringen før du 
trykker BETAL. 

 

 

 

 




