
Bestilling af overførsel til udlandet 
Blanketten udfyldes, printes ud og afleveres eller mailes til udland@froes.dk i underskrevet stand. Før en overførelse til udlandet 

kan ekspederes, må du forsyne os med de nødvendige oplysninger ved at udfylde alle felter i formularen. Overførelser til 

udlandet kan kun gennemføres, hvis der er dækning på din konto. 

Ønskede dato for overførelse (DD-MM-AAAA) 

Overførelsestype 

[ ] Standardoverførelse 

[ ] Ekspresoverførelse 

Valutakode/Beløb 

Valutakode 

Omkostninger 

[ ] SHA Omkostninger i Danmark betales af ordregiveren og i udlandet af betalingsmodtageren. 

[ ] OUR Omkostninger i Danmark og i udlandet betales af ordregiveren. 
Denne omkostningsfordeling kan kun vælges, hvis der sker en omveksling inden for følgende valuta: EUR, BGN, 

CZK, DKK, L TL, L VL, HRK, HUF, PLN, RON, SEK, GBP, CHF OG NOK. 

[ ] BEN Omkostninger 

Beløb 

Denne omkostningsfordeling kan ikke benyttes for overførelser i EUR, BGN, CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, 

L TL, L VL, NOK, PLN, RON og SEK hvis overførelserne sker inden for EU- og EØS-området. 

Hvis beløbet er angivet i DKK, skal overførelsen så ske i anden valuta? 
[ ] Ja tak Valutakode 

[ ] Nej tak 

Hæves på konto (4 cifre) (10 cifre) 
Reg.nr. Konto nr. 

Beløbsafsender 

CPR nr. eller CVR nr 

Navn 

Adresse 

Beløbsmodtager 

Modtagers IBAN-kontonr. eller kontonr. 

Modtagers navn 

Beløbsmodtagers bank 

SWIFT-adresse (BIC) 

Eventuel bankkode 

Bankens navn 

Meddelelse til beløbsmodtager 

Meddelelser til Frøs Sparekasse 

Dato Underskrift 

Modtagers adresse 

Postnummer/kode 

Land 

Bankens adresse 

Postnummer /kode 

Land 

----------------------

Opmærksomheden henledes på, at sparekassen er uden ansvar for 

forsinkelser, ligesom vi ikke hæfter for fejl, som måtte blive begået af 

pengeinstitutter i udlandet. I øvrigt henvises til Frøs Sparekasses 

generelle betingelser for overførelser til udlandet og generelle 

forretningsbetingelser. 
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