Bestilling af overførsel til udlandet
Skemaet er alene gyldig med forpligtende underskrift fra konto- eller fuldmagtshaver
Vi gør opmærksom på, at det er billigere at bestille overførsler til udlandet i netbank end via dette skema.
Skemaet skal udfyldes med BLOKBOGSTAVER og mailes til udland@merkur.dk eller sendes til
Merkur, Bispensgade 16, 1., 9000 Aalborg, att. Udland.

Dato for overførsel:
     
Ordrer, der ønskes ekspederet samme dag, skal være udlandsafdelingen i hænde senest kl. 10.30. Ekspresordrer dog senest kl. 14.30.

Valuta:

Normaloverførsel
Gebyr ved EU-overførsel: 110,00 kr.
Gebyr ved overførsel, der ikke er EU-overførsel: 130,00 kr.

Beløb:

Ekspresoverførsel

Evt. modværdi i DKK:

Gebyrerne forudsætter korrekt udfyldt skema ellers
pålægges et rettelsesgebyr på 100,00 kr.

Modtagers navn og adresse:

Gebyr for ekspresoverførsel: 0,1% af beløbet
Dog minimum 425,00 kr.

Omkostninger:
Jeg betaler omkostninger til min bank, og
modtager betaler omkostninger til sin bank (SHA)
Jeg betaler både omkostninger til min og
modtagers bank (OUR)
Modtager betaler (BEN)

Modtagers kontonummer/IBAN:

Evt. meddelelse til modtager (max. 140 tegn):

Modtagers bankforbindelse

NB! Betalinger til beløbsmodtagere skal altid udfyldes med
BIC og IBAN. Nogle lande kræver flere oplysninger i form af
bankkoder:

- SWIFT/BIC (8 eller 11 karakterer)

Indien: IFSC nr. og MICR nr., Canada: CC (9 cifre), Australien: BSB (6
cifre), New Zealand: NZ (6 cifre), Sydafrika: ZA nr. (6 cifre).

Ordregivers navn og adresse:

Hæves på konto: 8401 Evt. oplysninger til udlandsafdelingen:

Ordregivers telefon nummer:

Underskrift
Dato:

Forpligtende underskrift:

Vi gør opmærksom på, at transaktioner sker for ordregivers regning og risiko, og at Merkur er uden ansvar for forsinkelse og fejl, som
måtte blive begået af Merkurs korrespondentbanker. For overførsler til udlandet gælder Merkurs almindelige forretningsbetingelser, der
udleveres på forlangende eller ses på vores hjemmeside www.merkur.dk

Kontrolleret af (B87 nr.):

Dato:    

Kunden er kontaktet telefonisk.

Dato:      
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