
 

 

Uppdrag – Utlandsbetalning 
    
 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare (Namn) 
      

ID kontroll (Fylls i av Banken) 
      

Uppdragsgivare (Adress) 
      

Uppdragsgivarens ID (För Euro-betalning inom SEPA, frivillig) 
      

Uppdragsgivare (Postadress) 
      

Uppdragsgivare (Telefonnummer) 
      

Uppdragsgivare (Personnummer/Organisationsnummer) 
      

Konto att belasta i Ålandsbanken 
      

 
Kostnadsfördelning 
(kryssa för ditt val) 

 

Uppdragsgivaren betalar endast 
Ålandsbankens avgifter  

Uppdragsgivaren betalar 
samtliga avgifter, även 
mottagarbankens (OUR)  

Betalningsmottagaren betalar 
samtliga avgifter, även 
Ålandsbankens (BEN). Avgiften i 
Ålandsbanken dras av mot 
uppdragsbeloppet 

Normal 50 kr 50 kr + 175 kr Pris lämnas vid uppdragets 
inlämnande 

Express 400 kr 400 kr + 175 kr Pris lämnas vid uppdragets 
inlämnande 

EU-betalning/euro-betalning inom 
SEPA 

10 kr - - 

 
Betalningssätt 
Valutakod 
      

Belopp 
      

 
Betalningsmottagare 
För betalningsuppdraget gäller Bankens vid var tid gällande "Information vid betalning inom Europa (EES)" samt 
Prislista. Bankerna är enligt lag skyldiga att till Skatteverket rapportera utlandsbetalningar över gällande 
beloppsgräns eller motvärdet därav till eller från fysisk och juridisk person. 

Betalningsmottagare (Namn) 
      

Betalningsmottagaren är fast bosatt i (gäller endast privatpersoner) 
 

 Sverige     Utland 
Betalningsmottagare (Adress) 
      

Betalningsmottagarens landkod 
      

Betalningsmottagare (Postadress) 
      

Betalningskod (vid motvärde  > 150 000) (betalningen avser)  

      

BIC/SWIFT-adress 
      

Meddelande till betalningsmottagaren  

      

IBAN/kontonummer 
      

Egen referens (för euoro-betalning inom SEPA,frivillig) 
      

Jag/Vi har erhållit och tagit del av "Information vid betalningar inom Europa (EES)".  
För riktigheten av lämnade uppgifter svarar 
Ort, datum 
      
 

Uppdragsgivarens underskrift 
      

Namnförtydligande 
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