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Utöver Allmänna villkor ICA Banken AB, konto 
med tillhörande tjänster gäller följande:

1. Allmänt
Dessa villkor gäller för uppdrag till ICA Banken AB  
(Banken) om betalningsöverföringar till andra 
länder.

För betalningar mellan fysiska eller juridiska per-
soner i länder inom EES-området finns bestäm-
melser i lagen om betaltjänster (Betaltjänstlagen). 
Lagen gäller betalningar som görs i euro eller 
någon annan av EES-staternas valutor. För 
gräns överskridande betalningar gäller också 
EG-förordningen om gränsöverskridande betal-
ningar (nr 924/2009). Även betalningar i Sveriges 
valuta omfattas av denna EG-förordning.

2. Definitioner
I dessa villkor ska följande begrepp ha nedan 
angiven innebörd.

Va rdag – dag som inte är lördag, söndag samt 
annan allmän/lokal helgdag både i Sverige och 
i utlandet.

Ba nkdag – dag då bankerna har öppet för 
verksamhet i den utsträckning som krävs för 
genomförande av en betalningstransaktion, 
normalt en vardag.

EE S – EU:s medlemsstater samt Norge, Island och 
Liechtenstein.

Re ferensväxelkurs – den växelkurs som ligger till 
grund för beräkningen av eventuell valuta
växling och som betaltjänstleveratören gör 
tillgänglig.

SE PA-betalning – en gränsöverskridande betalning 
i euro till mottagare inom EES.

3.  Tidsåtgång för betalningsuppdrag samt 
mottagen betalning

Betalningsuppdrag

Banken handlägger betalningsuppdrag samma 
dag om det har kommit in till Banken vardag före 
kl 13.00. Uppdrag som inkommer efter kl 13.00 
handläggs följande bankdag. För det fall uppdraget 
kräver komplettering av uppdragsgivaren eller 
åtgärd från Banken har betalningsuppdraget 
inkommit till Banken när sådan komplettering 
eller åtgärd är slutförd och bekräftad av Banken. 
Uppdragsgivarens bankkonto debiteras av banken 
på handläggningsdagen. Betalningen gottgörs 
betalningsmottagarens bank senast den andra 
bankdagen efter ICA Bankens handläggningsdag. 
Vid utlandsbetalningar som görs via Internet-
banken kan betaldag maximalt anges tolv månader 
framåt i tiden. 

Följande betalningsalternativ finns:

•  Normalbetalning skickas samma dag som 
Banken tagit emot uppdraget. Finns hos mot 
tagande bank två vardagar efter betaldagen.

•  SEPA-betalning i Euro inom EU/EES finns hos 
mottagande bank vardagen efter betaldagen.

Mottagen betalning

Banken handlägger mottagen betalning samma 
dag om den har kommit in till Banken vardag före 
kl 16.00. För det fall den mottagna betalningen 
kräver komplettering av betalningsmottagaren 
eller åtgärd från Banken sätts den mottagna 
betalningen in på betalningsmottagarens konto 
i Banken när sådan komplettering eller åtgärd är 
slutförd och bekräftad av Banken.

4. Beloppsregler
Vid avgående utlandsbetalning via internetbanken 
är högsta tillåtna belopp 500 000 SEK per dag 
och person.

5. Avgifter
Avgift för betalningsöverföringen utgår enligt  
Bankens vid varje tid gällande prislista. Upp-
lysningar om avgift för betalningsöverföringen 
lämnas av banken i samband med att banken tar 
emot uppdraget. Både avsändar- och mottagar-
banken har kostnader för betalningsöverföringen 
vilket är viktigt att tänka på vid betalningar där ett 
visst avtalat belopp ska komma betalningsmotta-
garen tillhanda. Uppdragsgivaren kan välja ett av 
följande alternativ.

•  Delad – Uppdragsgivaren betalar avgift som  
endast täcker ICA Bankens kostnader.
Mottagaren får betala avgifter som uppstår 
hos eventuella förmedlare och hos mottagar-
banken. För alla betalningar inom EU/EES + 
Gibraltar, Monaco, San Marino och Schweiz är 
endast detta alternativ möjligt.

•  Avsändare – Uppdragsgivaren betalar avgift 
som täcker både ICA Bankens, eventuella 
förmedlare och mottagarbankens kostnader. 
ICA Banken ansvarar inte för om avdrag för 
kostnader ändå sker av förmedlare och/eller 
mottagarbanken.

•  Mottagare – Uppdragsgivaren kan välja att 
mottagaren ska stå för samtliga kostnader, 
även ICA Bankens. Det översända beloppet 
kommer då att reduceras med dessa avgifter.

Vid en transaktion där fel betalningsuppgifter 
angetts och betalningen kommer i retur, kommer 
ICA Banken att belasta kontohavarens konto med 
vid var tid gällande avgift.

6. Växling/kurssättning
Vid betalning i annan valuta än svenska kronor 
som ska belasta ett konto i svenska kronor sker  
växling på betalningsdagen. Uppdragsgivaren 
informeras om preliminär växlingskurs när upp-
draget godkänns och belastas kontot. Växlingen 
sker till DNB:s aktuella marknadskurs först vid 
registreringstillfället. Växelkursen som används  
utgörs av en referensväxelkurs, om inget annat  
avtalats. Följande referensväxelkurs används: 
den på valutamarknaden gällande växelkursen 
vid den tidpunkt då banken genomför betal-
ningstransaktionen. Referensväxelkurser kan 

erhållas preliminärt av banken via bankkontoret 
eller bankens webbsida. Eftersom valutaväxlingen 
sker först när banken genomför betalningstrans-
aktionen och då till den på valutamarknaden gäl-
lande växelkursen kan växelkursen som används 
avvika från den preliminära kursen. Observera att 
växling på grund av kursförändringar kan vara 
förknippad med särskild risk.

I det fall betalningen inte är genomförd i utlandet 
och återbetalas till kunden, sker avräkning efter 
DNB då gällande köpkurs vid handläggningstillfället

7. Information om mottagaren och  
mottagarens bank

För att banken ska kunna se till att betalningen 
kommer fram till mottagaren i utfäst tid krävs att 
uppdragsgivaren lämnar fullständig och korrekt 
information till banken. Banken behöver följande 
uppgifter:

•  Betalningsmottagarens namn, adress och land 
(observera att i vissa länder tillåts inte P. O. 
boxadress utan fullständig besöksadress måste 
anges). Det är även viktigt att mottagarens 
namn är korrekt stavat, annars finns risken att 
betalningen returneras.

•  Betalningsmottagarens bankförbindelse ska 
anges med BIC /SWIFT eller ett nationellt bank-id, 
till exempel Fedwire för betalning till USA eller 
Transitnummer till Canada.

•  Betalningsmottagarens kontonummer. För 
betalningar inom Europa är IBAN ett krav  
tillsammans med att bankförbindelsen anges 
med BIC/SWIFT. I vissa fall kan Banken kräva 
kompletterande uppgifter för att betalnings-
uppdraget ska kunna utföras. Banken kommer vid 
var tid meddela vilka uppgifter som krävs för att 
slutföra betalnings uppdraget. 

8. Information till betalningsmottagaren
Uppdragsgivaren kan i betalningen även lämna 
egen information till betalningsmottagaren.  
All information som uppdragsgivaren registrerar  
i betalningsuppdraget skickas vidare till mottag-
ande bank. Banken kan dock inte garantera att 
hela informationen kommer betalningsmottagaren 
tillhanda eftersom informationsutrymmet kan 
vara begränsat i mottagarbankens system.

9. Ändring/makulering
Betalningsuppdrag som görs via internetbanken 
med betaldag framåt i tiden, kan ändras fram till 
och med kl 13.00 på betaldagen.

Ändring eller återkallelse kan normalt inte ske när 
uppdraget har verkställts. I undantagsfall kan det 
dock finnas möjlighet att ändra i redan verkställda 
uppdrag. Kontakta därför genast Banken om det 
har blivit något fel i en betalning. Banken under-
söker om det finns någon möjlighet att göra  
rättelse. Banken kan ta ut avgift för sådan hand-
läggning (reklamation).

Villkor för betalningsöverföringar 
till/från andra länder

 Mars 2022



Sid 2 (2)
IC

A
 R

ek
la

m
, I

C
A

 S
ve

rig
e 

A
B 

  M
R

N
_R

A
O

10
32

93
7 

 2
0

22
.0

3 
  A

rt
 n

r 8
2 

  U
tg

 1
2

10. Återkallad ankommande betalning
Ifall betalningsuppdraget från den utländska  
banken återkallas eller om täckning för betal-
ningsuppdraget inte kommer Banken tillhanda 
förbehåller sig Banken rätten att dra tillbaka 
betalningen från kunds konto.

11. Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till Banken 
behandlas i enlighet med gällande dataskydds
lagstiftning och Bankens policy för detta. Bankens 
policy och information om hur personuppgifter 
behandlas finns på icabanken.se


