
Kvikguide til Online Banking ICM modul
England, Finland, Norge, Polen, Sverige og Tyskland.

Har du spørgsmål til transaktioner eller ønsker ekstra services, så kontakt pr. mail: icm@sydbank.dk. Telefon 74 37 26 09
For Tyskland fremgår kontakt informationer på side 8/8
Har du tekniske spørgsmål, så kontakt Sydbank Hotline pr. mail: hotline@sydbank.dk. Telefon 74 37 25 10
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Log på Online Banking på www.sydbank.dk · Vælg: ”Betalinger – Overførsel fra konti i udlandet”.

Overførselstype
i Online Banking

Overførsel til Modtagerkonto BIC/Swift Bemærk Tidsfrist i NatWest, England

 Alm. Faster Payment IBAN Ja Alm. overførsel skal gennemføres som fremdateret. 
Fremdatering skal være min. 2 dage, og maks. 30 dage.

Faster Payment betalinger kan kun indeholde 18 tegn i 
feltet ”Besked til modtager”

kl. 16.30 

Ekspres Faster Payment
CHAPS

IBAN Ja Ekspresbetalinger under £250.000 gennemføres 

som Faster Payment.

kl. 16.30

kl. 17.30*

Hjemtagelse til konti 
i Sydbank

Vælg konto fra drop down-li-
sten

kl. 15.00

Overførsel fra konto i Sydbank, Danmark, til egen konto i udlandet: 
Tidsfrist i Online Banking kl. 15. Vælg: ”Betalinger – Udenlandsk overførsel”. Indtast (jeres) IBAN-nummer i feltet ”Modtagers konto”.

*  Tidsfristen 17.30 for ekspresbetalinger gælder, hvis betalingen gennemføres som CHAPS.

England (NatWest)
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Log på Online Banking på www.sydbank.dk · Vælg: ”Betalinger – Overførsel fra konti i udlandet”.

Overførselstype
i Online Banking

Overførsel til Modtagerkonto BIC/Swift Bemærk Tidsfrist i DNB, Finland

 Alm. Konto i Finland IBAN Ja kl. 15.30 

Med OCR (kodelinje 

eller girokort)

IBAN Ja Indtast OCR-referencen således i ”Til betaling af”  

Eks.: /REC/REF4884

Ekspres IBAN Ja kl. 13.30

Hjemtagelse til konti 
i Sydbank

Vælg konto fra drop down-listen Ønskes samme dag er tidsfristen kl. 12.30 kl. 15.00

Koncernoverførsel 
til konto i anden bank

Vælg konto fra drop down-listen Står den ønskede konto ikke på drop down-listen,  
så kontakt venligst Sydbanks Hotline, tlf. 74 37 25 10 
eller mail: hotline@sydbank.dk

kl. 13.30

Overførsel fra konto i Sydbank, Danmark, til egen konto i udlandet: 
Tidsfrist i Online Banking kl. 15. Vælg: ”Betalinger – Udenlandsk overførsel”. Indtast (jeres) IBAN-nummer i feltet ”Modtagers konto”.

Finland (DNB)
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Log på Online Banking på www.sydbank.dk · Vælg: ”Betalinger – Overførsel fra konti i udlandet”.

Overførselstype
i Online Banking

Overførsel til Modtagerkonto BIC/Swift Bemærk Tidsfrist i DNB, Norge

Alm. Konto i Norge IBAN 

eller Kontonummer

Kan indtastes kl. 14.00

Med OCR/KID (kode-

linje eller girokort)

Kontonummer Kan indtastes Indtast kun KID-referencen uden fortegn i ”Til betaling af”

Ekspres IBAN Ja kl. 15.00

Hjemtagelse til konti 
i Sydbank

Vælg konto fra drop down-li-
sten

Ønskes samme dag er tidsfristen kl. 12.30 kl. 12.30

Koncernoverførsel 
til konto i anden bank

Vælg konto fra drop down-li-
sten

Står den ønskede konto ikke på drop down-listen,  
så kontakt venligst Sydbanks Hotline, tlf. 74 37 25 10 
eller mail: hotline@sydbank.dk

kl. 15.00

Overførsel fra konto i Sydbank, Danmark, til egen konto i udlandet: 
Tidsfrist i Online Banking kl. 15. Vælg: ”Betalinger – Udenlandsk overførsel”. Indtast (jeres) IBAN-nummer i feltet ”Modtagers konto”.

Norge (DNB)
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Log på Online Banking på www.sydbank.dk · Vælg: ”Betalinger – Overførsel fra konti i udlandet”.

Overførselstype
i Online Banking

Overførsel til Modtagerkonto BIC/Swift Bemærk Tidsfrist i mBank, Polen

Alm. Konto i Polen IBAN Ja kl. 14.00 

NB
Sociale ydelser

Sygesikring

Arbejdsløsheds- 

forsikring

= ZUS betalinger

IBAN Ja Indtast således i ”Til betaling af”:  

NIP nummer og REGON nr på afsender, type af betaling  

og deklaration + Deklarations. nr.  

Eks.: 1070002939, R350535626 S20110501

Skat

= US betalinger

IBAN Ja Indtast således i ”Til betaling af” Type og identifikationsnr. 

på afsender, År, periode og antal perioder betalingen  

gælder for  

Eks.: NIP 1070002939, 12M01 VAT7: PIT4/CIT

Ekspres IBAN Ja kl. 14.30

Hjemtagelse til konti 
i Sydbank

Vælg konto fra drop down-li-
sten

Ønskes samme dag er tidsfristen kl. 12.30 kl. 12.30

Koncernoverførsel 
til konto i anden bank

Vælg konto fra drop down-li-
sten

Står den ønskede konto ikke på drop down-listen,  
så kontakt venligst Sydbanks Hotline, tlf. 74 37 25 10 
eller mail: hotline@sydbank.dk

kl. 14.30

Overførsel fra konto i Sydbank, Danmark, til egen konto i udlandet: 
Tidsfrist i Online Banking kl. 15. Vælg: ”Betalinger – Udenlandsk overførsel”. Indtast (jeres) IBAN-nummer i feltet ”Modtagers konto”.
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Polen (mBank)



Overførsler fra konto i Sverige · Log på Online Banking på www.sydbank.dk · Vælg: ”Betalinger – Overførsel fra konti i udlandet”.

Overførselstype
i Online Banking

Overførsel til Modtagerkonto BIC/Swift Bemærk Tidsfrist i DNB, Sverige

 Alm. Bankgirot
(kun SEK)

Bankgironummer

(7-8 cifre)

BGABSESS kl. 16.00  

dagen før betalingsdag

Der skal være dækning for betalinger 

på kontoen i DNB kl. 16.00  

dagen før betalingsdagen 1)

Bankkonto i Sverige
(Vælg altid Bankgi-
rot/Plusgirot, hvis gi-
ronummer er oplyst, 
så får modtager advi-
sering)

Kontonummer Ja

Plusgirot Plusgironummer NDEASESS kl. 16.00

Ekspres Kontonummer Ja kl. 15.30

Hjemtagelse til konti 
i Sydbank

Vælg konto fra drop down-listen Ønskes samme dag er tidsfristen kl. 12.30 kl. 13.00

Koncernoverførsel 
til konto i anden bank

Vælg konto fra drop down-listen Står den ønskede konto ikke på drop down-listen,  
så kontakt venligst Sydbanks Hotline, tlf. 74 37 25 10 
eller mail: hotline@sydbank.dk

kl. 15.30

1)  Eks. Betaling skal ske fredag. Betalingen bestilles i Online Banking senest torsdag inden kl. 16.00. Der skal være dækning for betalingen torsdag kl. 16.00. 

Beløbet indsættes på modtagers konto fredag kl. 14.00. Sendes flere betalinger samme dag med samme betalingsdag, skal der være dækning for det samlede beløb (leverance) på kontoen  

dagen før betalingsdagen kl. 16.00, ellers afvises hele leverancen. 

Overførsel fra konto i Sydbank, Danmark, til egen konto i udlandet: 
Tidsfrist i Online Banking kl. 15. Vælg: ”Betalinger – Udenlandsk overførsel”. Indtast (jeres) IBAN-nummer i feltet ”Modtagers konto”.

Sverige (DNB) 
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Log på Online Banking på www.sydbank.dk · Vælg: ”Betalinger – Overførsel fra konti i udlandet”.

Overførselstype
i Online Banking

Overførsel til Modtagerkonto BIC/Swift Bemærk Tidsfrist i Swedbank, Sverige

Alm. Bankgirot
(kun SEK)

Bankgironummer 
(7-8 cifre)
+ navn, gade, postnr. og by 2)

BGABSESS Der skal være dækning for betalinger på kontoen i 
Swedbank kl. 16.00 dagen før betalingsdagen. 3)

Søg eller kontroller modtagers bankgironummer på 
www.bgc.se.

kl. 16.00  
dagen før betalingsdag

Der skal være dækning for betalinger 
på kontoen i Swedbank kl. 16.00  
dagen før betalingsdagen 3)

Med OCR (kodelinje 
eller girokort)

Bankgironummer 
(7-8 cifre)

BGABSESS Indtast kun OCR-referencen uden fortegn i ”Til betaling af”

Bankkonto i Sverige

(vælg dog altid over-
førsel til Bankgirot, 
hvis gironummer er 
oplyst. Så får modta-
ger advisering).
NB Plusgirot kan 
IKKE benyttes.1)

Bankkontonummer 
+ navn, gade, postnr. og by 2)

Kontonr., der starter med  9960, 
er Plusgirot og kan ikke benyttes

Ja IBAN – MÅ IKKE BRUGES 
Skriv ikke noget i ”Bankforbindelsens navn”

Hvis modtagerkonto er i Swedbank eller Sparbank, og 
kontonummeret starter med 8 og er på i alt 15 cifre, 
skal det femte ciffer ikke indtastes. 
Eksempel: Kontonummer 890123456789012
indtastes som 89013456789012.

Hjemtagelse til konti 
i Sydbank

Vælg konto fra drop down-listen Ønskes samme dag er tidsfristen kl. 12.30
Hjemtagelser kan ikke fremdateres.

kl. 14.30

Koncernoverførsel 
til konto i anden bank

Vælg konto fra drop down-listen Står den ønskede konto ikke på drop down-listen,  
så kontakt venligst Sydbanks Hotline, tlf. 74 37 25 10 
eller mail: hotline@sydbank.dk

kl. 14.30

Ekspresoverførsel ikke muligt fra kontoen i Sverige. Bestil i stedet ekspres udenlandsk overførsel fra konto i Sydbank. Udenlandske overførsler, kan ikke fremdateres.

1) Overførsel til Plusgirokonto kan i stedet bestilles som udenlandsk overførsel fra konto i Sydbank. 
2) Er der fejl i kontonummer/bankgironr., eller er Swift/BIC ikke udfyldt, sendes i stedet udbetalingsadvis/”check” til modtager (kan indløses i bank eller på posthus). Landekode må ikke bruges (eksempelvis SE for Sverige).
3)  Eks. Betaling skal ske fredag. Betalingen bestilles i Online Banking senest torsdag inden kl. 16.00. Der skal være dækning for betalingen torsdag kl. 16.00.  

Beløbet indsættes på modtagers konto fredag kl. 14.00. Sendes flere betalinger samme dag med samme betalingsdag, skal der være dækning for det samlede beløb (leverance) på kontoen  
dagen før betalingsdagen kl. 16.00, ellers afvises hele leverancen. 

 
Overførsel fra konto i Sydbank, Danmark, til egen konto i udlandet: 
Tidsfrist i Online Banking kl. 15. Vælg: ”Betalinger – Udenlandsk overførsel”. Indtast (jeres) IBAN-nummer i feltet ”Modtagers konto”.

Sverige (Swedbank)
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Log på Online Banking på www.sydbank.dk · Vælg: ”Betalinger – Overførsel fra konti i udlandet”.

Overførselstype
i Online Banking

Overførsel til Modtagerkonto BIC/Swift Bemærk Tidsfrist i Sydbank, Tyskland

Alm. SEPA (EUR) IBAN 
Se IBAN-oversigt med 
SEPA-lande via link nedenfor.

Ja Ønskes samme dag er tidsfristen kl. 13.30. kl. 17.00

Andre IBAN (se hvilke lande via link 
nedenfor) eller kontonummer

Ja Hvis BIC ikke er oplyst, så brug listen/drop-down over bank-
koder fx USA – vælg FW

Ekspres IBAN (se hvilke lande via link 
nedenfor) eller kontonummer

Ja Hvis BIC ikke er oplyst, så brug listen/drop-down 
over bankoder fx USA – vælg FW.

kl. 12.30 1)

kl. 15.00 2)

Hjemtagelse til konti 
i Sydbank

Vælg konto fra drop down-listen kl. 15.00 

Koncernoverførsel 
til konto i anden bank

Vælg konto fra drop down-listen Står den ønskede konto ikke på drop down-listen,  
så kontakt venligst Sydbanks Hotline, tlf. 74 37 25 10 
eller mail: hotline@sydbank.dk

kl. 12.30 1) 
kl. 15.00 2)

Hvis BIC ikke er oplyst, så brug listen/drop-down over bankkoder fx USA – vælg FW.

1) Med veksling. 
2) Uden veksling.

Eget bilagsnummer: 
Egen reference/bilagsnummer på op til 16 karakterer kan indtastes i feltet ”Eget bilagsnummer” 

Overførsel fra konto i Sydbank, Danmark, til egen konto i udlandet: 
Tidsfrist i Online Banking kl. 15. Vælg: ”Betalinger – Udenlandsk overførsel”. Indtast (jeres) IBAN-nummer i feltet ”Modtagers konto”.

Her kan du læse mere om IBAN og EURO og SEPA-lande:
https://www.sydbank.dk/inc/pdf/sydbank-iban.pdf

Tyskland (Sydbank)
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Har du spørgsmål
til betalinger eller posteringer på
din konto i Sydbank Tyskland er
du velkommen til at kontakte:

Kundecenter Flensborg
Tlf.: +49 461 86020
Mail: zv@sydbank.dk

kl. 12.30 1)

kl. 15.00 2)


