
Sparebanken Møre
- Vilkår for betalingsoppdrag til og fra utlandet

Sparebanken Møres vilkår for betalingsoppdrag til og fra utlandet er utarbeidet med bakgrunn i forskrift om betalingsoppdrag til og fra utlandet
fastsatt ved kongelig resolusjon 2. juli 1999 med hjemmel i lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 9
tredje ledd. Vilkårene trer i kraft 1. juli 2000, men gjelder likevel fra 14. august 1999 for betalingsoppdrag mellom Norge og andre land tilsluttet
EØS-avtalen (dvs. Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania,
Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike) i euro eller et av landenes valuta når beløpet er under 50.000 euro eller motverdien av dette.

Vilkårene nedenfor er Sparebanken Møres standard vilkår for betalingsoppdrag mellom Norge og utlandet formidlet via det internasjonale
betalingssystemet S.W.I.F.T

a) Ved overførsel til land innenfor EØS-
området, skal mottakerens institusjon
(bank) være godskrevet senest 5
bankdager etter at betalingsordren er
mottatt og akseptert hos avdeling for
betalingsformidling utland hos
Sparebanken Møre. Ved overførsel til land
utenfor EØS-området er tilsvarende frist
senest 8 bankdager. Dersom nødvendige
opplysninger for å utføre oppdraget er
oppgitt og det er dekning på
belastningskonto (evt. overtrekk er
godkjent av saksbehandler), regnes ordren
som akseptert samme dag hvis den er
mottatt innen kl. 11:00 (kl. 14:00 for
hasteoverførsler). For ordrer mottatt
senere enn nevnte tidsfrister, forskyves
akseptdagen med en bankdag.

b) Ved overførsel fra utlandet, skal
mottakerens konto godskrives (valuteres)
senest bankdagen etter at beløpet
godskrives (valuteres) Sparebanken Møres
konto forutsatt at betalingsoppdraget fra
utlandet inneholder korrekte og
tilstrekkelige opplysninger om mottakeren
og mottakerens konto.

c) Vedrørende Sparebanken Møres priser ved
betalingsoppdrag mellom Norge og utlandet
henvises til bankens prisliste.

d) En  normal SWIFT-overførsel til utlandet
valuteres til mottakerens bank 2 bankdager
etter belastning på kundens konto.
Hasteoverførsler valuteres samme dag eller
neste bankdag til mottakerens bank,
avhengig av når overførselen sendes og de
nasjonale reglene for valutering i
mottakerlandet. Jfr. punkt b) vedrørende
valutering for SWIFT-overførsler fra
utlandet.

e) Dersom det foretas veksling av beløp sendt
til/mottatt fra utlandet, og beløpet er under
motverdien av NOK 50.000, vil Reuters
vekslingskurser kl. 10:30 bli brukt. Ved
beløp over motverdien av NOK 50.000
benyttes løpende markedskurser.

f) Dersom tidsangivelse i punkt a) ikke
overholdes, foreligger en forsinkelse.
Betaler kan i slike tilfeller kreve
rentekompensasjon fra det tidspunktet
forsinkelse foreligger og frem til den dato
mottakerens bank godskrives. Rentesatsen
svarer til forsinkelsesrenten fastsatt med
hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100
om renter ved forsinket betaling m.m. §3
første ledd første punktum. I tillegg til
rentekompensasjon, kan betaler kreve
erstatning for annet direkte tap, herunder
kurstap, inkassogebyr o.l., som betaleren
eller mottakeren er påført som følge av
forsinkelsen. For indirekte tap som

betaleren har lidt, er Sparebanken Møre
kun ansvarlig dersom tapet er voldt ved
grov uaktsomhet eller forsett fra bankens
side. Kompensasjon som beskrevet i dette
punkt betales ikke dersom Sparebanken
Møre godtgjør at forsinkelse skyldes
betaler.

g) Dersom tidsangivelse i punkt b) ikke
overholdes, foreligger også en forsinkelse.
Mottaker kan i slike tilfeller kreve
rentekompensasjon fra det tidspunkt
forsinkelse foreligger og frem til den dagen
beløpet stilles til rådighet for mottaker.
Rentesatsen svarer til forsinkelsesrenten
fastsatt med hjemmel i lov 17. desember
1976 nr. 100 om renter ved forsinket
betaling m.m. §3 første ledd første
punktum. I tillegg til rentekompensasjon,
kan mottaker kreve erstatning for annet
direkte tap, herunder kurstap,
inkassogebyr o.l., som betaleren er påført
som følge av forsinkelsen. For indirekte tap
som mottakeren har lidt, er Sparebanken
Møre kun ansvarlig dersom tapet er voldt
ved grov uaktsomhet eller forsett fra
bankens side. Kompensasjon som
beskrevet i dette punkt betales ikke
dersom Sparebanken Møre godtgjør at
forsinkelse skyldes mottaker.

h) Sparebanken Møre er ansvarlig overfor
betaleren for det beløpet som skal
overføres fra betalingsmidlene er stilt til
disposisjon og frem til beløpet er
godskrevet kontoen til mottakerens bank.

Ved forsinkelse i betalingsoppdrag mellom
Norge og andre land tilsluttet EØS-avtalen i
en av landenes valutaer eller euro når
beløpet er under 50.000 euro, kan
betaleren kreve at Sparebanken Møre stiller
overføringsbeløpet til hans/hennes rådighet
innen 14 bankdager etter den dagen kravet
ble fremsatt. Dersom mottakerens banks
konto godskrives innen disse 14
bankdagene, plikter Sparebanken Møre
likevel ikke å stille beløpet til betalerens
disposisjon. Sparebanken Møres ansvar
under dette punktet gjelder ikke dersom
forsinkelse eller tap av beløpet:

� utelukkende skyldes en feil eller
unnlatelse i de instruksene betaleren
har gitt Sparebanken Møre

� skyldes at en formidlende bank som
uttrykkelig er valgt av betaleren eller
mottakerens bank ikke har utført
ordren.

Sparebanken Møres ansvar som angitt
ovenfor i første avsnitt av nærværende pkt.
h) kan i avtalen for det enkelte
betalingsoppdrag begrenses for tap av
beløpet som ikke skyldes Sparebanken

Møre. Bankens ansvar kan ikke under noen
omstendighet settes lavere enn at banken
har ansvar for inntil 12.500 euro.

i) Sparebanken Møre er ansvarlig overfor
mottakeren for overføringsbeløpet fra det
er godskrevet Sparebanken Møres konto og
frem til beløpet er stilt til rådighet for
mottakeren.

j) Dersom det foreligger forsinkelse (i henhold
til punkt a) og punkt b)) eller tap av
beløpet, skal Sparebanken Møres kunde
umiddelbart fremme krav om
tilbakebetaling og/eller kompensasjon i
henhold til punktene f) – i). Kravet rettes
skriftlig til Sparebanken Møre,
Betalingsformidling utland, Postboks 121,
6001 ÅLESUND.

Bankens avgjørelse kan eventuelt påklages
til Bankklagenemnda.

Sparebanken Møre kan ikke gjøres ansvarlig
etter vilkårene nevnt i dette skriv dersom det
blir godtgjort at betalingsoppdraget ikke kunne
utføres på grunn av en hindring utenfor
Sparebanken Møres kontroll som banken ikke
med rimelighet kunne ha tatt i betraktning på
avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene
av.
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