Vejledning til Nordbetaling – kun for Private

Nordbetaling er en betaling fra en Privat kunde til anden kunde eller egen konto i Handelsbanken i
henholdsvis Sverige, Norge, Finland, Luxemborg eller England (i SEK, NOK, EUR, GBP eller DKK).
En korrekt registreret Nordbetaling er gratis og sker uden tab af valørdage.
Overførslen skal være slut-godkendt inden kl. 14:00 – dog i DKK inden kl. 13:30 – for at være disponibel på
modtagers konto samme dag.

Registrering af Nordbetaling
Efter pålogning til Netbank vælges i menuen til venster ”Ny betaling”.
Felterne udfyldes jf. punkterne nedenfor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
11.
12.
13.

14.

Vælg overførselstypen ”Udenlandsk overførsel”
Indtast beløb – enten i feltet ”Beløb” (den valgte valuta i pkt. 3) eller i feltet ”Modværdi i DKK”.
Her vælges den valuta, som modtagers konto er i – SEK, NOK, EUR, GBP eller DKK.
Vælg fra hvilken konto overførslen skal hæves.
Indtast en betalingsdato – hvis dette felt ikke udfyldes, så gennemfører vi betalingen snarest muligt
i forhold til sidste tidsfrist for betalingen.
Som betalingstype skal vælges ”05–Nordbetaling/Nordic paym (kun/only HB i/in SE, FI, NO, LU, UK)
Som ”Betaling af omkostninger” skal der ALTID vælges den første ”Jeg betaler omkostninger til min
bank og modtager betaler omkostninger til sin bank”.
Indtast modtagers IBAN-kontonummer.
Indtast modtagers navn og evt. adresse.
Indtast evt. supplerende tekst til modtager.
”SWIFT-adresse/BIC” udfyldes automatisk når korrekt udfyldt IBAN-kontonummer til modtageren.
Hermed kan der heller ikke udfyldes i feltet med ”Modtagers pengeinstitut fulde navn og adresse”.
Felterne ”Clearingskode” og ”Oplysninger til Handelsbanken” skal IKKE anvendes.
Ved at åbne ”Gem som ny standardbetaling” er det muligt at gemme betalingen. På den måde kan
du ved næste overførsel hente oplysningerne frem via ”Hent min standardbetaling” øverst i
registreringsbilledet.
Du kan nu vælge at godkende denne ene betaling (markering i ”Godkend straks”) eller lægge
betalingen i en ”Kuvert” til godkendelse senere sammen med andre betalinger.

Herefter klikkes på knappen ”Næste” og betalingen er nu klar til godkendelse.
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