SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger fra udlandet
Betalinger fra udlandet kan overføres direkte til din konto fra det udenlandske pengeinstitut via SWIFT. Denne
betalingsform vil normalt være den mest hensigtsmæssige for dig, da det er den hurtigste og billigste betalingsmåde.
Information til beløbsafsender
For at fremme ekspeditionen og undgå misforståelser vil det være en god idé, at der på dine fakturaer findes oplysninger
om din bankforbindelse:
•
•

Sparekassen Thy
St. Torv 1,
7700 Thisted
BIC-kode/SWIFT (STHYDK21)

•

IBAN (International Bank Account Number) der fremgår af kontoudskrift

•

Betalingsinstruks, som findes på Sparekassen Thys hjemmeside

Omkostninger
Samtidig med krediteringen af din konto får du meddelelse om betalingens oprindelige beløb, vort
ekspeditionsgebyr/provision, evt. udenlandske omkostninger samt evt. afregningskurs. Gebyrer/provisioner fremgår af
Sparekassen Thys prisliste for serviceydelser.
Såfremt beløbsafsender har påtaget sig at afholde alle omkostninger, modtager du naturligvis det fremsendte beløb uden
fradrag. Har afsenderen derimod anmodet om, at du også afholder det udenlandske pengeinstituts omkostninger, vil
disse være fratrukket, inden vi modtager beløbet.
Valutakurs
Overførsler i valuta omregnes automatisk til DKK, medmindre det af udbetalingsordren fra udlandet klart fremgår, at
beløbet skal indsættes på en valutakonto.
Afregningskursen vil - hvis ikke andet er aftalt - være Nationalbankens officielle informationskurs minus et fradrag, der
varierer fra de enkelte valutaer og oplyses på forlangende.
Betalinger modtaget inden kl. 14.00 afregnes til kursen på modtagelsesdagen, mens betalinger modtaget efter dette
tidspunkt afregnes næste bankdag til næste bankdags kurs.
Hvornår er beløbet til disposition?
for overførsler modtaget fra EU-lande i EU-valutaer til konti i samme valutaer samt overførsler modtaget i DKK eller EUR
til indsættelse på EUR eller DKK-konti gælder, at beløbet indsættes på din konto med valør samme arbejdsdag, som
beløbet er stillet til Sparekassen Thys rådighed, hvis beløbet er modtaget inden kl. 14.00.
Øvrige overførsler fra udlandet vil normalt blive indsat på din konto med valør en arbejdsdag efter, at beløbet er til vores
dispostion.
Alle indbetalinger på din konto, der ikke sker kontant, sker med forbehold for, at Sparekassen Thy modtager beløbet.
Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetaling.

