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Allmän information om SEPAoch utlandsbetalningar samt
betalningsförmedlingen
Inledning
I den här anvisningen har vi samlat anvisningar om SEPA- och
utlandsbetalningar ur Sparbankens kunders synvinkel. Förutom
allmänna anvisningar ges landsspecifika anvisningar. I de
landsspecifika anvisningarna har vi samlat alla länder som
enligt vad vi vet officiellt har tagit IBAN-kontonummer i bruk
(IBAN-kontonummer kan användas också i länder som inte
nämns i den här anvisningen) samt de länder om vilka det finns
något särskilt att beakta i fråga om betalningsförmedling eller
utredningar.
Sparbankskundernas SEPA- och utlandsbetalningar kan hanteras via tre olika tjänstekanaler:
•

Nätbankerna och mobilnätbanken

•

Materialöverföring och Företagets bankförbindelse
(Web Service)

•

Betalningar som matas in på Sparbankens kontor

I allt betalande är det viktigt att du i betalningen ger tillräckliga
och riktiga uppgifter om betalningsmottagaren och betalningsmottagarens bank så att betalningen överhuvudtaget ska
gå fram och man slipper extra utredningar som nästan utan
undantag orsakar dröjsmål i betalningsförmedlingen och extra
kostnader. I de följande styckena presenteras de basuppgifter
som behövs i betalningarna.

IBAN-kontonummer
IBAN-kontonumret (International Bank Account Number) dvs.
det internationella bankkontonumret består i enlighet med ISOstandarden av en landkod och en kontonummerdel som kan ha
såväl siffror som bokstäver. IBAN-kontonumret har i många
länder ersatt det nationella kontonumret (BBAN-Basic Bank
Account Number). IBAN-kontonumret börjar alltid med landkoden som består av två bokstäver och kontonumrets längd varierar från land till land. Av IBAN-kontonumrets uppbyggnad
framgår också mottagarens penninginstitut och den slutliga
mottagarens kontonummer. Syftet med att börja använda IBANkontonummer har varit bl.a. att öka den automatiska hanteringen av betalningarna och göra betalningsförmedlingen snabbbare. När du matar in IBAN-kontonumret ska du göra det utan
ordet IBAN.

I SEPA-betalningar är det obligatoriskt att använda IBANkontonumret. IBAN-kontonumret är obligatoriskt i betalningsförmedlingen också i många länder utanför SEPA-området. I
den här anvisningen har vi tagit med de länder som officiellt har
tagit IBAN-kontonumret i bruk i betalningsförmedlingen när
denna anvisning ges ut. Utöver de länder som finns i den här
anvisningen kan det finnas också andra länder som åtminstone
delvis använder IBAN-kontonummer men ländernas IBANkontonummer finns inte i de register som använts som källmaterial för den här anvisningen. I alla länder utanför SEPAområdet är det inte nödvändigtvis obligatoriskt att använda
IBAN-kontonummer men vi rekommenderar att du använder
det om du känner till det. I de landsspecifika anvisningarna
finns det närmare information om IBAN-kontonumret är obligatoriskt eller inte.

BIC-kod (Business Identifier Code)
BIC-koden är en kod i enlighet med ISO-standarden som används som identifierande kod för penninginstitut och företag
eller organisationer. BIC-koden hette tidigare Bank Identifier
Code och avsåg då endast penninginstitutens koder. BIC-koden
är 8 eller 11 tecken lång. Den används särskilt i betalningar
mellan penninginstitut som identifieringsuppgift för penninginstitutet och BIC-koden är i de flesta fall den identifierare som
primärt ska användas. Till exempel baserar sig förmedlingen
av utlandsbetalning på användningen av BIC-koder i det internationella SWIFT-systemet för dataöverföring mellan penninginstitut (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). BIC-koden kan därför i vissa sammanhang också
kallas SWIFT-adress.
Betalaren behöver från den 1 februari 2016 inte ge BIC-koden i
den gränsöverskridande SEPA-betalningsförmedlingen utan
betalarens bank fastställer mottagarbankens BIC-kod utifrån
mottagarens IBAN-kontonummer, på samma sätt som den
interna SEPA-betalningsförmedlingen i hemlandet.

SEPA (Single Euro Payments Area) är det enhetliga eurobetalningsområdet.
IBAN (International Bank Account Number) är det internationella bankkontonumret.


IBAN-kontonumret börjar alltid med landkoden på två bokstäver och kontonumrets längd varierar från
land till land.



I SEPA-betalningar är det obligatoriskt att använda IBAN-kontonummer.
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Clearingkod
Många länder använder också clearingkod som identifierare
utöver BIC-koden. En del penninginstitut använder nödvändigtvis inte alls BIC-kod. Använd Clearingkoden som sekundär
identifierare efter BIC-koden om du inte vet mottagarbankens
BIC-kod. I bland annat Australiens, Kanadas, Nya Zeelands,
Sydafrikas och USA:s betalningsinstruktioner är det möjligt att
mottagarens banks BIC-kod inte ens nämns. Du kan då använda
mottagarens banks namn, adress och clearingkod om den
anges i betalningsinstruktionen. Clearingkoden kan ha olika
namn i olika länder. I USA kan för clearingkoden användas till
exempel ABA-, Fedwire- eller routing number. Andra namn är
bl.a. Sort Code, Canadian Code, Transit Number och CHIPS UID
(Clearing House Interbank Payment System Universal Identifier). De landsspecifika clearingkoderna presenteras närmare i
anvisningarna per land.

Hur man tolkar räkningar och
betalningsinstruktioner
På utländska fakturor ges ofta utöver betalningsmottagarens
bank också uppgifter om en eller flera förmedlarbanker. Allmänt syftar beneficiary bank på betalningsmottagarens bank
och intermediary bank på den bank som förmedlar betalningen
men termerna kan variera mycket till exempel mellan
olika länder och fakturerare.

I en del fall kan beneficiary bank vara också
förmedlarbanken och den slutliga mottagarbanken anges
med någon annan term. Därför kan man inte ge några
entydiga anvisningar som gäller i alla situationer om hur
man ska mata in bankuppgifterna för en betalning.
I många fall räcker det att du ger uppgifterna bara om
den slutliga mottagarens bank, men det finns också
undantagsfall där man måste ge också förmedlarbankens
uppgifter. Därför rekommenderar vi att du kontaktar din
Sparbank om du inte riktigt vet hur du ska mata i
bankuppgifterna i en betalning. På det sättet slipper du
extra utredningar när betalningen förmedlas eller efter att
den förmedlats.
Fyll i betalningsmottagarens namn och adress så noggrant
som möjligt i alla betalningar. I en del länder är man extra
noga med att betalningsmottagarens namn är exakt
samma som den namnuppgift med vilken kontot har
öppnats i banken i fråga. Särskilt i betalningar till Asien
ska
man
beakta
att
om
betal-ningsmottagarens
namnuppgift är för lång för att få plats i fältet för
betalningsmottagarens namn ska namnet ändå ges i sin
helhet. Namnuppgiften får inte förkortas och ett sätt är till
ex-empel att fortsätta mottagarens namnuppgift i det fält
som är avsett för adressen. Vi rekommenderar ändå att du
kontrollerar
med
betalningsmottagaren
hur
namnuppgifterna ska ges på rätt sätt innan betalningen
behandlas. Fyll också alltid i fältet för betalningsgrund/
meddelande på alla betalningar så att du slipper extra
utredningar.

Avbrottstider (cut-off) i de olika betalningskanalerna och betalningstyperna
De avbrottstider som är inom parentes gäller under förkortade bankdagar. Förkortade bankdagar är skärtorsdagen
och nyårsafton.

Avbrottstider för de vanligaste tjänsterna:

Nätbanken:
Girering i realtid mellan Sparbankernas kunder

24:00

SEPA-betalningar
Under samma bankdag till andra penninginstitut
Under följande bankdag till andra penninginstitut

12:55
19:15

Utlandsbetalningar

18.00

Kontoret:
enligt kontorets betjäningstider

Girering i realtid mellan Sparbankernas kunder
SEPA-betalningar
Under samma bankdag till andra penninginstitut
Under följande bankdag till andra penninginstitut

enligt kontorets betjäningstider, dock senast
12:55
19:15

Utlandsbetalningar

enligt kontorets betjäningstider, dock senast 18:00



Betalningar till ett motvärde i euro av över 30 000
euro och som kräver valutahandel

Inhemska expressbetalningar

16:00 (13:00)
16:30 (13:30)

Avbrottstider för materialöverföringar och Företagets bankförbindelse (Web Service):
Girering mellan Sparbankernas kunder

17:30

SEPA-betalningar
Under samma bankdag till andra penninginstitut
Under följande bankdag till andra penninginstitut samt
periodiska betalningar (SALA)

12:55
17:30

Utlandsbetalningar (C2B)

14:55 (11:55)

Inhemska expressbetalningar

14:55 (11:55)
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När är betalningarna framme hos mottagaren?

Kostnadskoder

I många fall är det viktigt att veta när en betalning är framme på
mottagarens konto. Betalarens bank kan inte ge några säkra
garantier för när betalningarna är framme men i den internationella betalningsförmedlingen finns det ändå en regelbundenhet utgående från vilken man kan uppskatta när en betalning är framme.

I SEPA-betalningar är praxisen gällande kostnader alltid att
betalaren och mottagaren betalar den egna bankens kostnader.

Valet av betalningssätt påverkar när betalningen är framme.
Dessutom beror tiden på om betalningens uppgifter är korrekta
och den eller de eventuella förmedlarbankernas samt mottagarens banks agerande.
SEPA-betalningarna förmedlas mellan bankerna så att
medlen görs tillgängliga för mottagarens bank genast på
betalningsdagen om betalningarna har mottagits senast den
avbrottstid som banken meddelat. Enligt allmän praxis görs
medlen ändå tillgängliga för mottagarens bank senast
bankdagen efter betalningsdagen. Mycket ofta får också
mottagaren tillgång till medlen antingen genast på
betalningsdagen eller den följande bankdagen.
I förmedlingen av utlandsbetalningar är en vanlig
betalnings-order framme tidigast 2–4 bankdagar efter
betalningsdagen. En expressbetalning är framme tidigast
efter 1–3 dagar. Om en faktura har en förfallodag ska du
beakta den tid det tar innan betalningen är framme.

Valuta som Sparbankernas kunder kan
använda i utlandsbetalningar
I det urval av valutor som erbjuds Sparbankernas kunder
finns det totalt 15 olika valutor. Du kan betala avgående
utlandsbetalningar
och
ta
emot
ankommande
utlandsbetalningar i följande valutor:
Australisk dollar

(AUD)

Brittiskt pund

(GBP)

Dansk krona

(DKK)

Europeisk valuta

(EUR)

Hongkong dollar

(HKD)

Japansk yen

(JPY)

Kanadensisk dollar

(CAD)

Norsk krona

(NOK)

Nyzeeländsk dollar

(NZD)

Polsk zloty

(PLN)

Schweizisk franc

(CHF)

Singaporiansk dollar

(SGD)

Svensk krona

(SEK)

Sydafrikansk rand

(ZAR)

US-dollar

(USD)

I utlandsbetalningar är den allmännaste praxisen att betalaren
och mottagaren betalar den egna bankens kostnader, men
betalaren och mottagaren kan också separat komma överens
om annan praxis gällande kostnaderna. I nätbanken är alternativen följande:
• Jag betalar bara den egna bankens kostnader (SHA)
• Jag betalar den egna bankens och mottagarens banks
kostnader (OUR)
Utöver de här finns det ett tredje sätt: Betalningsmottagaren
betalar alla kostnader (BEN). Det här alternativet kan inte väljas
för de betalningar som görs i nätbanken.

Tillåtna tecken i utlandsbetalningar
När man matar in utlandsbetalningar är det viktigt att observera
att alla tecken inte är tillåtna i betalningens uppgifter. Särskilt
viktigt är att alltid av betalningsmottagaren ta reda på det rätta
sättet att skriva de specialtecken som finns i mottagarens namnuppgift. I informationsfälten på utlandsbetalningar kan man t.ex.
inte använda skandinaviska bokstäver eller många specialtecken. Begränsningarna i tecknen i utlandsbetalningarna baserar
sig på det internationella SWIFT-nätets standarder. Tillåtna
tecken i utlandsbetalningar är:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
/-?:().,'+
Space
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SEPA-betalningen och förteckning över SEPA-länder
Det enhetliga eurobetalningsområdet SEPA (Single Euro Payments Area) är betalningsrörelsens inre marknad som också Finland
är en del avl. Till SEPA-området hör sammanlagt 36 länder. Nedan en närmare specifikation av de länder och områden som
hör till SEPA-området och ländernas ISO-landkoder. Betalningar i euro till SEPA-området ska helst alltid betalas som
SEPA-betalningar. SEPA-betalningar är det förmånligaste alternativet i fråga om kostnader.

Euroländerna::

Övriga EU-länder::

Andorra

(AD)

Bulgarien

(BG)

Belgien

(BE)

Danmark

(DK)

Cypern

(CY)

Kroatien

(HR)

Estland

(EE)

Polen

(PL)

Finland

(FI) inkl. Åland

Rumänien

(RO)

Frankrike

(FR) inkl. Franska Guyana, Guadaloupe,
Martinique, Mayotte, Réunion, Saint
Barthélemy, Saint Martin samt Saint Pierre
och Miquelon

Sverige

(SE)

Tjeckien

(CZ)

Ungern

(HU)

Grekland

(GR)

Övriga EES-länder och Storbritannien:

Irland

(IE)

Island

(IS)

Italien

(IT)

Liechtenstein

(LI)

Lettland

(LV)

Norge

(NO)

Litauen

(LT)

Schweiz

(CH)

Luxemburg

(LU)

Storbritannien

Malta

(MT)

(GB) inkl. Gibraltar. Från 1.5.2016 också
Guernsey, Jersey och Isle of Man

Monaco

(MC)

Nederländerna

(NL)

Portugal

(PT) inkl. Azorerna och Madeira

San Marino

(SM)

Slovakien

(SK)

Slovenien

(SI)

Spanien

(ES) inkl. Kanarieöarna

Tyskland

(DE)

Vatikanen

(VA)

Österrike

(AT)
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I följande bild från EPC (European Payments Council) visas SEPA-länderna och områdena i sin helhet.
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Anvisningar per land

Bosnien och Hercegovina (BA)
IBAN: 20 tecken

SEPA

efter landets namn betyder det att landet hör till SEPAområdet och betalningar i euro till det landet ska helst göra som
SEPA-betalning. Du behöver inte i betalningsuppgifterna ge
mottagarbankens BIC-kod om det är fråga om en SEPAbetalning till landet i fråga.

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Afghanistan (AF)

Brasilien använder IBAN-kontonummer, men det är inte obligatoriskt att använda kontonumret i IBAN-form. Vi rekommenderar
ändå att man använder IBAN-kontonumret om man känner till
det.

Sparbankernas kunder kan inte förmedla betalningar
till eller från Afghanistan.

Albanien (AL)
IBAN: 28 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer ja BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Andorra (AD)SEPA
IBAN: 24 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-kod som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Brasilien (BR)
IBAN: 29 tecken

Bulgarien (BG) SEPA
IBAN: 22 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Burma (MM) (Myanmar)
Sparbankernas kunder kan inte förmedla betalningar till eller
från Burma.

Australien (AU)
Australien använder enligt vad vi vet inte kontonummer i IBANform.
I Australien används som identifieringsuppgift för mottagarens
bank utöver BIC-koder också nationella clearingkoder. Vi rekommenderar ändå att man använder BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank. Om du inte har BIC-koden
kan du använda mottagarens banks namn och adress samt clearingkod. Clearingkoden i Australien heter BSB-nummer, dvs.
Bank, State and Branch number. BSB-numret har alltid sex siffror
och de två första siffrorna i koden anger banken, den tredje
siffran delstaten och de tre sista siffrorna kontoret.
Mottagarens banks BSB-nummer kan i en faktura eller i betalningsanvisning finnas också i början av mottagarens kontonummer.

Azerbajdzjan (AZ)
IBAN: 28 tecken

Costa Rica (CR)
IBAN: 21 tecken
Costa Rica använder IBAN-kontonummer, men det är inte
obli-gatoriskt att använda kontonumret i IBAN-form. Vi
rekommende-rar ändå att man använder IBAN-kontonumret
om man känner till det.

Cypern (CY) SEPA
IBAN: 28 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift
för
mottagarens
bank
är
obligatoriska uppgifter i utlandsbetalningar. I SEPAbetalningar
räcker
det
med
motta-garens IBANkontonummer som bankförbindelseuppgift.

Danmark (DK) SEPA
IBAN: 18 tecken

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

IBAN: 22 tecken

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift
för
mottagarens
bank
är
obligatoriska uppgifter i utlandsbetalningar. I SEPAbetalningar
räcker
det
med
motta-garens IBANkontonummer som bankförbindelseuppgift.

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Dominikanska republiken (DO)

Bahrain (BH)

IBAN: 28 tecken

Belgien (BE)

SEPA

IBAN: 16 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Dominikanska republiken använder IBAN-kontonummer,
men det är inte obligatoriskt att använda kontonumret i IBANform. Vi rekommenderar ändå att man använder IBANkontonumret om man känner till det sa.

Allmänna anvisningar för betalningar och landsspecifika särdrag SEPA- och utlandsbetalningar
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Grönland (GL)

Estland (EE) SEPA

IBAN: 18 tecken

IBAN: 20 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Guatemala (GT)
IBAN: 28 tecken

Finland (FI) SEPA
IBAN: 18 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.
Betalningar i valuta (andra valutor än euro) till andra inhemska
penninginstitut behandlas alltid som utlandsbetalningar.

Frankrike (FR) SEPA
IBAN: 27 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Färöarna (FO)
IBAN: 18 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Förenade Arabemiraten (AE)
IBAN: 23 tecken
Det är obligatoriskt
kontonummer.

att

använda

mottagarens

IBAN-

Georgien (GE)
IBAN: 22 tecken
Det är obligatoriskt att använda mottagarens IBANkontonummer. Vi rekommenderar att man använder BIC-kod
som identifieringsuppgift för mottagarens bank.

Gibraltar (GI) SEPA
IBAN: 23 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Grekland (GR) SEPA
IBAN: 27 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Det är obligatoriskt att använda mottagarens IBANkontonummer. Vi rekommenderar att man använder BIC-kod
som identifieringsuppgift för mottagarens bank.

Hongkong (HK)
Hongkong använder enligt vad vi vet inte kontonummer i IBANform.
I Hongkong används som identifieringsuppgift för mottagarens
bank utöver BIC-koder också nationella clearingkoder. Clearingkoden i Hongkong heter Hong Kong Bank Code. Vi rekommenderar ändå att man som identifieringsuppgift för mottagarens bank använder BIC-kod. Om du inte vet BIC-koden kan
du använda mottagarens banks namn och adress samt clearingkod. Clearingkoden kan meddelas på fakturan eller i betalningsinstruktionen också i anslutning till kontonumret t.ex. i början av
kontonumret.
I Hongkong är man extra noga med att uppgifterna om mottagaren är rätt i betalningen. Betalningsmottagarens namn och det
namn kontohavaren har i mottagarens bank måste stämma
överens. I betalningsmottagarens namnuppgift måste varje
tecken vara exakt rätt jämfört med den namnuppgift med vilken
kontot har öppnats i mottagarens bank. Om betalningsmottagarens namnuppgift är för lång för att få plats i det fält som är
avsett för betalningsmottagarens namn måste namnet ändå ges i
sin helhet i betalningens uppgifter. Namnuppgiften får inte
förkortas och ett sätt är till exempel att fortsätta mottagarens
namnuppgift i det fält som är avsett för mottagarens adress. Vi
rekommenderar ändå att man med betalningsmottagaren kontrollerar det rätta sättet att mata in uppgifterna innan betalningen
behandlas.
Läs alltid betalningsinstruktionen eller fakturan noggrant innan
du betalar eftersom kontohavarens namn i vissa fall kan avvika
till exempel från namnet på det företag som skickat fakturan. Ett
företag i Hongkong kan till exempel fakturera så att företagets
uppgifter och logotyp visas på fakturan men betalningsmottagaren kan i stället för företaget vara till exempel en privatperson.

Indien (IN)
Indien använder enligt vad vi vet inte kontonummer i IBAN-form.
I Indien används som identifieringsuppgift för mottagarens bank
utöver BIC-koder också nationella clearingkoder. Den indiska
clearingkoden heter Indian Financial System Code och den
fastställer banken och bankens kontor där kontot finns. Som
identifieringsuppgift för mottagarens bank rekommenderas
ändå att BIC-koden används. Om du inte vet BIC-koden kan du
använda mottagarens banks namn och adress samt clearingkod.
Den indiska clearingkoden har sammanlagt 11 tecken och kan
innehålla både siffror och bokstäver.

Allmänna anvisningar för betalningar och landsspecifika särdrag SEPA- och utlandsbetalningar
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Irak (IQ)

Kanada (CA)

Sparbankernas kunder kan inte förmedla betalningar till eller
från Irak.

Kanada använder enligt vad vi vet inte kontonummer i IBANform.

Iran (IR)
Sparbankernas kunder kan inte förmedla betalningar till eller
från Iran.

Irland (IE) SEPA
IBAN: 22 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift
för
mottagarens
bank
är
obligatoriska uppgifter i utlandsbetalningar. I SEPAbetalningar
räcker
det
med
motta-garens IBANkontonummer som bankförbindelseuppgift.

Island (IS) SEPA
IBAN: 26 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift
för
mottagarens
bank
är
obligatoriska uppgifter i utlandsbetalningar. I SEPAbetalningar
räcker
det
med
motta-garens IBANkontonummer som bankförbindelseuppgift.

Israel (IL)

I Kanada används som identifieringsuppgift för mottagarens bank
utöver BIC-koder också nationella clearingkoder. Vi rekommenderar ändå att man som identifieringsuppgift för mottagarens bank
använder BIC-kod. Om du inte vet BIC-koden kan du använda
mottagarens banks namn och adress samt clearingkod. Den kanadensiska clearingkoden kallas till exempel CC-nummer eller
Transit-nummer och det officiella namnet är Canadian Code. Den
kanadensiska clearingkoden har alltid nio siffror.
På en faktura eller betalninginstruktion kan bankuppgifterna ha
till exempel formen Bank XXX, Transit number 12345-678. När
man ger betalningsuppgifterna ska man skriva CC-numret så att
först kommer 0 sedan Transit-numrets tre sista tecken och till slut
de fem första tecknen, t.ex. 067812345. CC-numret kan också
finnas i början av mottagarens kontonummer.

Kazakstan (KZ)
IBAN: 20 tecken
Det är obligatoriskt
kontonummer.

IBAN: 23 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska
uppgifter.

Italien (IT) SEPA
IBAN: 27 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska
uppgifter i utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det
med
motta-garens
IBAN-kontonummer
som
bankförbindelseuppgift.

Japan (JP)
Japan använder enligt vad vi vet inte kontonummer i IBANform.
Vi rekommenderar att man ger mottagarens bankuppgifter
så noggrant som möjligt så utöver BIC-koden ska du i
betalningens uppgifter skriva bankens namn och adress om
de här uppgifter-na ges i utbetalningsinstruktionen.
I betalningar i JPY används inte decimaler i betalningens
summa. Summan ska alltid vara ett heltal.

Jordanien (JO)
IBAN: 30 tecken
Det är obligatoriskt
IBAN-kontonummer.

Till Kanada rekommenderas att man betalar i CAD eller USD.
Om du betalar i andra valutor ska du kontrollera med betalningsmottagaren i förväg om det är vettigt att betala i valutan
i fråga.

att

använda

mottagarens

Jungfruöarna (VG)
IBAN: 24 tecken

att

använda

mottagarens

IBAN-

Kina (CN)
Kina använder enligt vad vi vet inte kontonummer i IBANform men de kinesiska kontonumren kan innehålla bokstäver.
Till exempel kan det i början av kontonumret stå ”OSA”. Du ska
då ge kontonumret i sin helhet med både texten OSA och kontonumrets sifferdel. Kontonumret kan t.ex. ha formen OSA12345.
I Kina är man extra noga med att uppgifterna om mottagaren är
rätt i betalningen. Betalningsmottagarens namn och det namn
kontohavaren har i mottagarens bank måste stämma överens. I
betalningsmottagarens namnuppgift måste varje tecken vara
exakt rätt jämfört med den namnuppgift med vilken kontot har
öppnats i mottagarens bank. Om betalningsmottagarens namnuppgift är för lång för att få plats i det fält som är avsett för betalningsmottagarens namn måste namnet ändå ges i sin helhet i
betalningens uppgifter. Namnuppgiften får inte förkortas och ett
sätt är till exempel att fortsätta mottagarens namnuppgift i det fält
som är avsett för mottagarens adress. Vi rekommenderar ändå
att man med betalningsmottagaren kontrollerar det rätta sättet
att mata in uppgifterna innan betalningen behandlas.
Läs alltid anvisningen eller fakturan noggrant innan du betalar
eftersom kontohavarens namn i vissa fall kan avvika till exempel
från namnet på det företag som skickat fakturan. Ett företag i
Kina kan till exempel fakturera så att företagets uppgifter och
logotyp visas på fakturan men betalningsmottagaren kan i stället
för företaget vara till exempel en privatperson.
Enligt kinesisk lag får en privatperson inte ta emot kommersiella
betalningar. Om betalningsgrunden i en betalning som kommer
till en kinesisk privatperson är kommersiell kan det orsaka extra
utredningskostnader och dröjsmål i behandlingen av betalningen. Betalningsmottagarens bank kan också returnera betalningen i sådana fall.

Jungfruöarna har IBAN-kontonummer men det är inte obligatoriskt att använda kontonummer i IBAN-form. Vi rekommenderar ändå att man använder IBAN-kontonummer om
man känner till det.
Allmänna anvisningar för betalningar och landsspecifika särdrag SEPA- och utlandsbetalningar
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Kosovo (XK)

Makedonien (MK)

IBAN: 20 tecken

IBAN: 19 tecken

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Kroatien (HR) SEPA

Malta (MT) SEPA

IBAN: 21 tecken

IBAN: 31 tecken

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter
i utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Kuba (CU)

Mauretanien (MR)

Sparbankernas kunder kan inte förmedla betalningar till eller
från Kuba.

IBAN: 27 tecken

Kuwait (KW)
IBAN: 30 tecken

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Mauritius (MU)

Det är obligatoriskt
IBAN-kontonummer.

Lettland (LV)

att

använda

mottagarens

IBAN: 30 tecken
Mauritius har IBAN-kontonummer men det är inte obligatoriskt
att använda kontonummer i IBAN-form. Vi rekommenderar ändå
att man använder IBAN-kontonummer om man känner till det.

SEPA

IBAN: 21 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift
för
mottagarens
bank
är
obligatoriska uppgifter i utlandsbetalningar. I SEPAbetalningar
räcker
det
med
motta-garens IBANkontonummer som bankförbindelseuppgift.

Libanon (LB)
IBAN: 28 tecken
Det är obligatoriskt
IBAN-kontonummer.

Liechtenstein (LI)

att

använda

mottagarens

SEPA

IBAN: 21 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift
för
mottagarens
bank
är
obligatoriska uppgifte i utlandsbetalningar. I SEPAbetalningar
räcker
det
med
motta-garens IBANkontonummer som bankförbindelseuppgift.

Litauen (LT)

SEPA

IBAN: 20 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska
uppgifter i utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det
med
motta-garens
IBAN-kontonummer
som
bankförbindelseuppgift.

Luxemburg (LU) SEPA

Mexiko (MX)
Mexiko använder enligt vad vi vet inte kontonummer i IBANform.
En del av bankerna i Mexiko godkänner bara kontonummer
med 18 tecken som mottagarens kontonummer. Kontonumret
med 18 tecken kallas i Mexiko också CLABE-kod. I CLABEkoden ingår uppgifter om betalningsmottagarens bank och
mottagarens banks kontor så den fungerar ungefär på samma
sätt som kontonummer i IBAN-form.

Moldavien (MD)
IBAN: 24 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Monaco (MC) SEPA
IBAN: 27 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter
i utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Montenegro (ME)
IBAN: 22 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska
uppgifter.

IBAN: 20 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift
för
mottagarens
bank
är
obligatoriska uppgifter i utlandsbetalningar. I SEPAbetalningar
räcker
det
med
motta-garens IBANkontonummer som bankförbindelseuppgift.
Allmänna anvisningar för betalningar och landsspecifika särdrag SEPA- och utlandsbetalningar
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Nederländerna (NL) SEPA
IBAN: 18 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Qatar (QA)
IBAN: 29 tecken

Nordkorea (KP)

Det är obligatoriskt
kontonummer.

Sparbankernas kunder kan inte förmedla betalningar till
eller från Nordkorea.

Rumänien (RO) SEPA

Norge (NO) SEPA
IBAN: 15 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Nya Zeeland (NZ)
Nya Zeeland använder enligt vad vi vet inte kontonummer i
IBAN-form.
I Nya Zeeland används som identifieringsuppgift för mottagarens
bank utöver BIC-koder också nationella clearingkoder. Som
identifieringsuppgift för mottagarens bank rekommenderas
ändå att BIC-koden används. Om du inte vet BIC-koden kan du
använda mottagarens banks namn och adress samt clearingkod.
Clearingkoden i Nya Zeeland heter BSB-nummer dvs. Bank,
State and Branch number. BSB-numret är alltid sex tecken långt
och kodens första två siffror anger banken, den tredje siffran
delstaten och de tre sista siffrorna kontoret.

att

använda

mottagarens

IBAN-

IBAN: 24 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Ryssland (RU)
I den ryska kontonummerstrukturen ser man i vilken valuta
kontot är. Tre tecken efter varandra i mottagarens kontonummer, det sjätte, sjunde och åttonde, anger kontots valuta.
810: konton i rysk rubel (RUB)
840: konton i US-dollar (USD)
978: konton i euro

Mottagarens banks BSB-nummer kan på fakturan eller i betalningsinstruktionen vara antecknat också i början av mottagarens
kontonummer.

På fakturor och anvisningar om betalning finns ofta mottagarens
INN-nummer (betalningsmottagarens skattekod), mottagarens
banks BIK-kod (mottagarbankens ryska identifierare jfr clearingkod) samt VO-kod (betalningsgrundskod) och de är obligatoriska uppgifter på betalningar i rubel. Uppgifterna är sådana
som den ryska centralbanken kräver. I betalningar som görs i
andra valutor krävs uppgifterna i allmänhet inte. Be betalningsmottagaren om närmare information om de uppgifter som ska
finnas i betalningen.

Pakistan (PK)

San Marino (SM) SEPA

IBAN: 24 tecken

IBAN: 27 tecken

Det är obligatoriskt att använda mottagarens IBANkontonummer. BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank rekommenderas.

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter
i utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Palestina (PS)
IBAN: 29 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Polen (PL) SEPA
IBAN: 28 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Sao Tome och Principe (ST)
IBAN: 25 tecken
Sao Tome och Principe har tagit i bruk IBAN-kontonummer men
det är inte obligatoriskt att använda kontonummer i IBAN-form.
Vi rekommenderar ändå att man använder IBAN-kontonummer
om man känner till det

Saudiarabien (SA)
IBAN: 24 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Portugal (PT) SEPA
IBAN: 25 tecken

Allmänna anvisningar för betalningar och landsspecifika särdrag SEPA- och utlandsbetalningar
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Schweiz (CH) SEPA
IBAN: 21 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Serbien (RS)
IBAN: 22 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter.

Slovakien (SK) SEPA

Det går inte att betala till Sverige med Bankgironummer. För
betalningsförmedlingen behövs alltid mottagarens IBANkontonummer och BIC-kod.

Sydafrika (ZA)
Sydafrika använder enligt vad vi vet inte kontonummer i IBANform.
I Sydafrika används som identifieringsuppgift för mottagarens
bank utöver BIC-koder också nationella clearingkoder. Vi rekommenderar ändå att man använder BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank. Om du inte har BIC-koden
kan du använda mottagarens banks namn och adress samt clearingkod. I Sydafrika heter clearingkoden South African National
Clearing Code och den har alltid sex siffror.

IBAN: 24 tecken

Sydsudan (SS)

Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Sparbankernas kunder kan inte förmedla betalningar till
eller från Sydsudan.

Slovenien (SI) SEPA

Syrien (SY)
Sparbankernas kunder kan inte förmedla betalningar till
eller från Nordkorea.

IBAN: 19 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Spanien (ES) SEPA
IBAN: 24 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Storbritannien (GB) SEPA
IBAN: 22 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter
i utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.
I hanteringen av betalningar till de områden med självstyre
(t.ex. Isle of Man, Jersey och Guernsey) som hör till Storbritannien finns ett sådant undantag att landkoden i IBAN-kontonumret
är Storbritanniens landkod GB men i betalningsmottagarens
banks BIC-kod kan landkoden hänvisa till det självstyrande
områdets landkod.

Sverige (SE) SEPA
IBAN: 24 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som identifieringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska uppgifter i
utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det med mottagarens IBAN-kontonummer som bankförbindelseuppgift.

Thailand (TH)
Thailands 10 tecken långa kontonummer innehåller
uppgiften om mottagarens banks kontor. Du kan alltid ge
uppgiften om mottagarens bank med bara BIC-koden.
Mottagarens banks namn och adress behöver inte ges i
betalningen.
I Thailand är man extra noga med att uppgifterna om
mottagaren är rätt i betalningen. Betalningsmottagarens
namn och det namn kontohavaren har i mottagarens bank
måste
stämma
överens.
I
betalningsmottagarens
namnuppgift måste varje tecken vara exakt rätt jämfört
med den namnuppgift med vilken kontot har öppnats i
mottagarens bank. Om betalningsmottagarens namn-uppgift
är för lång för att få plats i det fält som är avsett för betalningsmottagarens namn måste namnet ändå ges i sin
helhet i betalningens uppgifter. Namnuppgiften får inte
förkortas och ett sätt är till exempel att fortsätta mottagarens
namnuppgift i det fält som är avsett för mottagarens adress.
Vi
rekommenderar
ändå
att
man
med
betalningsmottagaren kontrollerar det rätta sättet att mata
in uppgifterna innan betalningen behandlas.

Tjeckien (CZ) SEPA
IBAN: 24 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska
uppgifter i utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det
med
motta-garens
IBAN-kontonummer
som
bankförbindelseuppgift.

Tunisien (TN)
IBAN: 24 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska
uppgifter.
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Turkiet (TR)
IBAN: 26 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska
uppgifter.

Tyskland (DE) SEPA
IBAN: 22 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska
uppgifter i utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker
det
med
motta-garens
IBAN-kontonummer
som
bankförbindelseuppgift.

Ukraina (UA)
IBAN: 29 tecken
Det är obligatoriskt att använda mottagarens IBANkontonummer. Du kan alltid ge uppgiften om mottagarens
bank med bara BIC-koden. Mottagarens banks namn och
adress behöver inte ges i betalningen.
I betalningstrafiken till Ukraina kan det på grund av
landets situation och politik förekomma begränsningar
eller särskilda anvisningar. Det går att betala till Ukraina
men behandlingen av betalningarna kan i Ukraina vara olika
till exempel enligt om den slutliga betalningsmottagaren är
en privatkund eller företags-kund. I betalningens uppgifter
kan man till exempel kräva sär-skilda uppgifter i fältet
betalningsgrund/meddelande. Vi re-kommenderar att man
alltid kontrollerar innehållet i betalnings-grunden med
betalningsmottagaren innan man betalar och mottagaren
ber vid behov om mera information av sin egen bank.

I fakturor eller betalningsinstruktioner ges ofta flera bankers
uppgifter. I vissa fall är det nödvändigt att ge uppgifter om
såväl betalningsmottagarens bank som förmedlarbanken så
vi re-kommenderar att du i alla oklara fall tar kontakt med
din Sparbank innan betalningen behandlas så att man
undgår extra utredningar.
När man betalar till USA är det inte säkert att betalningen
gårfram till fullt belopp, fastän man som kostnadskod väljer
OUR dvs. "betalaren betalar alla kostnader”. Bankerna i USA
kan trots den valda kostnadskoden ta ut kostnader för
behandling och förmedling av betalningen.

Vitryssland (BY)
Mottagarens
kontonummer
innehåller
uppgift
om
mottagarens bank och mottagarens banks kontor. Du kan
alltid ge mottagar-bankens uppgift med bara BIC-kod.
Mottagarens banks namn och adress behöver inte ges i
betalningen.

Österrike (AT) SEPA
IBAN: 20 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift för mottagarens bank är obligatoriska
uppgifter i utlandsbetalningar. I SEPA-betalningar räcker det
med
motta-garens
IBAN-kontonummer
som
bankförbindelseuppgift.

Östtimor (TL)
IBAN: 23 tecken
Det är obligatoriskt
IBAN-kontonummer.

att

använda

mottagarens

Ungern (HU) SEPA
IBAN: 28 tecken
Mottagarens IBAN-kontonummer och BIC-koden som
identifie-ringsuppgift
för
mottagarens
bank
är
obligatoriska uppgifter i utlandsbetalningar. I SEPAbetalningar
räcker
det
med
motta-garens IBANkontonummer som bankförbindelseuppgift.

USA (US)
I USA används enligt vad vi vet inte kontonummer i IBAN-form.
Till USA rekommenderas att man betalar i US-dollar. Om
du betalar i andra valutor ska du helst i förväg
kontrollera med betalningsmottagaren om det är vettigt
att betala i valutan i fråga.
USA använder som identifieringsuppgift för mottagarens
bank utöver BIC-koder också nationella clearingkoder. Vi
rekommenderar ändå att man som identifieringsuppgift
för mottagarens bank använder BIC-kod. Om du inte vet BICkoden kan du använda mottagarens banks namn och adress
samt clea-ringkod. Clearingkoden i USA kallas t.ex.
Fedwire-, ABA eller Routing number. En clearingkod i USA
har alltid nio siffror.
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Ankommande utlandsbetalningar till
Sparbankernas kunder
När man ger utländska betalare bankförbindelseuppgifter ska
man beakta att i vissa fall kan betalarens bank eller förmedlarbanken behöva exaktare bankförbindelseuppgifter än när man i
Finland betalar till ett konto i Sparbanken. I Finland räcker det att
du ger betalaren dina kontaktuppgifter, kontonumret i IBANform och BIC-koden ITELFIHH. SEPA-betalningar i euro från
SEPA-området kan förmedlas till Sparbankens konto också från
utlandet på basis av de uppgifter som angavs ovan.

Stöd
I frågor gällande SEPA- och utlandsbetalningar ber vi dig kontakta din Sparbank. Sparbankernas kontaktuppgifter finns på
adressen www.sparbanken.fi.

På betalningsorder för betalningar från utlandet (ankommande
betalningar i valuta från utlandet eller betalningar i euro som
ändå behandlas som utlandsbetalningar) behöver du ofta meddela betalaren också förmedlarbankens uppgifter. Nedan finns
närmare anvisningar om hur du meddelar bankförbindelseuppgifter till en utländsk betalare

Meddela bankförbindelseuppgifter
till utländsk betalare
Please instruct your bank to forward payment orders
to:
Central Bank of Savings Banks Finland Plc.,
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki, Finland
BIC/SWIFT (code): ITELFIHH
IBAN: FIXX XXXX XXXX XXXX XX
In favour of: Beneficiary name- and address
Intermediary Bank: Aktia Bank Plc.
BIC/SWIFT (code): HELSFIHH
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