
Betaling til utland 
For oppdraget gjelder Bankens Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og 
betalingsoppdrag. Det vises spesielt til pkt. 13 for forbrukerforhold og pkt. 10 for næringsforhold. 
For at overførselen skal kunne sendes fra vår bank samme dag, må oppdraget være oss ihende 
senest kl. 13.00. Manglende utfylte og ulesbare skjemaer returneres. BENYTT BLOKKBOKSTAVER

IBAN / Kontonummer (Oppgi hvis ikke IBAN)

SWIFT/BIC (må fylles ut)

Sparebanken Øst plikter å overholde norske regler om internasjonale sanksjoner hjemlet i lov om internasjonale 
sanksjoner. Dette i tillegg til de regler som fremkommer av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det 
betyr at valutatransaksjoner omfattes av det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverk for de ulike valutaer. Brudd på 
regelverket kan medføre frysing av midler og straffeansvar. Sparebanken Øst er i slike situasjoner ikke ansvarlig for 
transaksjonen. Ønsker du som kunde å overføre valutatransaksjoner til land som omfattes av internasjonale 
sanksjoner, kan du oppleve at Sparebanken Øst ikke kan gjennomføre valutatransaksjonen.

Ordregivende kunde Mottaker(navn og adresse)

Telefon avsender

Melding til mottaker

Mottakers bankforbindelse(navn og adresse)Beløp/Valutatype:

Sted, dato:

Signatur

Omkostninger

Type overføring

Beløpet gjelder (må fylles ut)

Kontonr. for belastning

S.W.I.F.T.

Sjekk

Avsender betaler kun omkostninger i Norge

Avsender dekker omkostninger i Norge og 
utlandet (Kan ikke brukes i EU/EØS) Bankkode(kreves ikke når IBAN er oppgitt)

Datostempel, klokkeslett og signatur av banken

Annet

Sendes til valuta@oest.no
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