Kvikguide til overførsler - ICM konti
i Jyske Netbank Erhverv
Log på Jyske Netbank Erhverv på www.jne.dk
Vælg: ”Betal og overfør” og ”Overfør fra konti i udlandet”.
Bemærk: Tidsfrist er fristen for seneste godkendelse af betalingen i Jyske Netbank Erhverv

Overførsler fra konto i Jyske Bank, Hamborg
Overførsel til
Konto i Tyskland: ICM alm. ovf. 1)
Ekspres: ICM Ekspres ovf.
Øvrige lande: ICM alm. ovf.
Ekspres: ICM Ekspres ovf.
Hjemtagelse: ICM Tømning

Modtagerkonto
IBAN
IBAN
IBAN

Swift/BIC
Ja
Ja
Ja

Bemærk

Swift/BIC
Kan indtastes

Bemærk
For OCR/KID-betalinger skal kontonummer bruges

Tidsfrist i udlandet
kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 13.30
kl. 15.00
kl. 15.00 2)
kl. 15.00 2)
kl. 15.00

EU-betaling i EUR (=SEPA) eller Standard
Andre valutaer
Vælg konto fra drop down-listen
EUR til EUR-konto i Danmark
EUR eller DKK til DKK-konto i Danmark
EUR til anden valuta end DKK
1)
På overførsler mellem egne konti i Jyske Bank Hamborg, skal overførselstypen ’ICM Koncernovf’ bruges. I meddelelsesfeltet skrives ”KONCERN-0” (koncern-nul).
2)
Skrives i meddelelsesfeltet: ”KONCERN-0” sker overførsel valør samme dag, hvis ordren er modtaget inden kl. 15.00 i Hamborg. Modtages ordren efter kl. 15.00 gennemføres den næste
bankdag. Vær opmærksom på eventuelle valørmæssige overtræk. Skrives blot ”KONCERN” overføres med kompenseret valør + 2 dage.

Overførsler fra konto i Norge (DNB)
Overførsel til
Modtagerkonto
Konto i Norge: ICM alm. ovf.
IBAN
eller Kontonummer

Tidsfrist i udlandet
kl. 13.45

Ved betaling af OCR/girokort indtast kun KID-referencen
(intet fortegn) i feltet ”Til betaling af”
Ekspres: ICM Ekspres ovf.
Hjemtagelse: ICM Tømning

IBAN
Vælg konto fra drop down-listen

Ja

kl. 14.45
kl. 13.30
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Overførsler fra konto i Sverige (Swedbank)
Overførsel til
BANKGIROT: ICM alm. ovf.

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

NB Plusgirot kan IKKE benyttes 1)

Kontonummer, der starter med
9960, er Plusgirot
Bankkontonummer
+ navn, gade, postnr. og by 2)

Bankkonto i Sverige: ICM alm. ovf

(vælg dog altid overførsel til
BANKGIROT, hvis giro-nummer
er oplyst. Så får modtager
advisering).
Hvis betalingen ikke er
til et bankgironummer, kan
betalingen
ikke fremdateres.

Swift/BIC
BGABSESS

Bemærk
Ved betaling af girokort indtastes OCR-referencen
i feltet ”Til betaling af” (uden fortegn)
Der skal være dækning for betalinger på kontoen i Swedbank
kl. 16.00 dagen før betalingsdagen 3)

Tidsfrist i udlandet
kl. 15.15 dagen før
betalingsdag

Ja

IBAN skal ikke bruges.

kl. 15.15 dagen før
betalingsdag

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

Skriv ikke noget i ”Bankforbindelsens navn”
LØN: Skriv f.eks. ”LON september” i feltet ”Til betaling af”
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.

Ekspres: ICM Ekspres ovf.

Vælg konto fra drop down-listen

Hjemtagelse: ICM Tømning

Vælg konto fra drop down-listen

NB: Internationale betalinger

IBAN/Kontonummer

Der skal være dækning for betalinger på kontoen i Swedbank
kl. 16.00 dagen før betalingsdagen 3)
Ekspresoverførsel IKKE muligt fra kontoen i Sverige. Bestil i
stedet ekspres udenlandsk overførsel fra konto i Jyske Bank.
Bestilles i SEK
Ja

Betalingsdato kan ikke fremdateres. Betalingen udføres
samme dag, hvis betalingen godkendes i Jyske Netbank Erhverv
indenfor Swedbanks tidsfrist.

kl. 13.30
kl. 16.30

1)

Overførsel til Plusgirokonto kan i stedet bestilles som udenlandsk overførsel fra konto i Jyske Bank. Husk IBAN og Swift/BIC
Er der fejl i kontonummer/bankgironummer, eller er SWIFT/BIC ikke udfyldt, sendes i stedet udbetalingsadvis/”check” til modtager (kan indløses i bank eller på posthus).
3)
Eksempel: Betaling skal ske fredag. Betalingen bestilles i Jyske Netbank Erhverv senest torsdag inden kl. 15.15. Der skal være dækning for betalingen torsdag kl. 16.00.
Beløbet indsættes på modtagers konto fredag ca. kl. 14.00. Sendes flere betalinger samme dag, med samme betalingsdato, skal der være dækning for det samlede beløb
(leverance) på kontoen, kl. 16.00 dagen før betalingsdagen, ellers afvises hele leverancen.
2)
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Overførsler fra konto i Finland (Aktia)
Overførsel til
Konto i Finland: ICM alm. ovf.

Modtagerkonto
IBAN

Swift/BIC
Ja

Ekspres: ICM Ekspres ovf.
Hjemtagelse: ICM Tømning

IBAN
Vælg konto fra drop down-listen

Ja

Bemærk
Ved Giro-betaling med struktureret reference indtast kun
den nævnte reference i feltet ”Til betaling af”.
F.eks.: /REC/REF4884

Tidsfrist i udlandet
kl. 12.15 (dansk tid)

kl. 12.15 (dansk tid)
kl. 12.15 (dansk tid)

Overførsler fra konto i Jyske Bank, Gibraltar
Overførsel til
Konto i England: ICM alm. ovf.
Alm./BACS

Modtagerkonto
Kontonummer

Swift/BIC
Nej

Ekspres: ICM Ekspres ovf.
(CHAPS og Faster Payments)
Hjemtagelse: ICM Tømning

IBAN

Ja

Bemærk
Bankkode skal udfyldes med SC (SC = SortCode – 6 cifre).
Derudover skal SortCode angives i 3. linje i ’Bankforbindelse’.
Meddelelsen i feltet ”Til betaling af” kan være op til 18 tegn.
Gennemløbstid 3 dage

Tidsfrist i udlandet
kl. 13.00 (dansk tid)

kl. 13.00 (dansk tid)

Vælg konto fra drop down-listen

kl. 13.00 (dansk tid)

Overførsel fra konto i Jyske Bank, Danmark, til egen konto i udlandet:
Vælg ”Betal og overfør” og derunder ”Udenlandsk overførsel”.
Til Jyske Bank, Hamborg: Tidsfrist i Jyske Netbank Erhverv for valør samme dag: mandag-torsdag: kl. 14.45, fredag: kl. 13.45. Krav: dækning på afsenderkonto.
Til Swedbank-Sverige og DnB Norge: Tidsfrist i Jyske Netbank Erhverv for valør samme dag kl.14.45.
Aktia Bank Finland: Tidsfrist i Jyske Netbank Erhverv for valør samme dag kl. 13.15.

Koncernoverførsel fra egen konto i udlandet til konto i andet land:
Overførselstype ”ICM Koncernovf” kan kun bruges til koncernoverførsler mellem egne konti i udenlandske banker.

Eget bilagsnummer:
Egen reference/bilagsnummer kan indtastes i feltet ”Eget bilagsnummer”. Bemærk, at kun de første 16 karakterer sendes til banken. Der kan være banker i udlandet, der ikke kan
anføre bilagsnummeret på kontoposteringen.
For yderligere oplysninger om lande- og bankspecifikke regler – spørg i Jyske Banks Internationale Betalinger.
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