Förfrågan utlandsbetalningar

Introduktion

Förfrågan på en utlandsbetalning kan göras i Business Online. Genom att använda funktionen
”Förfrågan” kan du begära en förfrågan på både överföring till utlandet och överföring från
utlandet. Ett exempel kan vara att mottagaren hävdar att de inte mottagit överföringen eller
att du som mottagare inte kan placera betalningen.

Översikt typer av förfrågningar
Betalningstyp
Överföring till utlandet

Typ av förfrågan
Ändring av betalning
Följande fält kan ändras:
- Belopp/Valuta
- Mottagarens kontonummer
- Mottagarens namn & adress
- Meddelande till mottagaren
- Mottagarens bank
-BIC(SWIFT adress)
Återdragning av betalning
Ange orsak till återdragning:
- Dubbelbetalning
- Fel i betalningen
- Bedrägeri

Mottagaren har inte fått
betalningen

Överföring från utlandet

Kan inte placera betalningen
Ange vilken information som
saknas:
- Avsändarens namn/adress
- Fakturanummer
- Kundnummer
- annat
Retur av betalning
Ange orsak för returen

Vad händer hos banken
Vi skickar förfrågan
vidare till mottagarens
bank. Normalt blir
betalningen ändrad
inom 10 dagar beroende
på mottagarbankens
handläggningstid.
Vi skickar förfrågan
vidare till mottagarens
bank. En förutsättning
för att betalningen ska
komma i retur är att
mottagaren godkänner
det. Handläggningstiden
är normalt 10 dagar.
Vi efterlyser
betalningen. Normal
handläggningstid är 10
dagar.
Vi ber avsändarbanken
om de saknade
uppgifterna.
Handläggningstiden är
normalt 10 dagar.

Vi returnerar
betalningen till
avsändaren inom 48
timmar.

Vem har behörighet att
starta en förfrågan? Förfrågan utlandsbetalning använder samma fullmaktsregler som gäller för att kunna
registrera en betalning till utlandet. Det betyder att förfrågan i några situationer ska
godkännas av annan användare innan den skickas till banken.
Hur registrerar jag en
förfrågan?
Det finns fler sätt att registrera en förfrågan:
-

Via Transaktionsöversikten under menypunkten Konto. Välj ”Visa betalning” under
funktionspilen för den betalning det gäller och klicka på knappen ”Förfrågan”.

-

Via Betalningsöversikten under menypunkten Betalningar - Utbetalningar. Välj
”Visa betalning” under funktionspilen för den betalning det gäller och klicka på
knappen ”Förfrågan”.

-

Via ”Inbetalningar från utlandet” under menypunkten Betalningar – Inbetalningar.
Sök upp betalningen det gäller och klicka på referensnumret och sedan på
knappen ”Förfrågan”.

När du har klickat på ”Förfrågan” visas startsidan för Förfrågan. Överst visas
betalningsdetaljerna om utlandsbetalningen. Några av detaljerna är dolda men visas
genom att du klickar på texten ”Ytterligare detaljer om utlandsbetalningen” eller på
”+”.
Beroende på om det är en betalning till eller från utlandet visas de typer av förfrågan
som är möjliga att välja.

Betalning till utlandet

Betalning från utlandet

Godkänna förfrågan

När du fyllt i respektive förfrågan och klickar på knappen ”Sänd förfrågan” ska du
godkänna de registreringar du gjort.
Ange ditt lösenord för att godkänna förfrågan eller klicka på knappen ”Avbryt” för att
avbryta förfrågan. Har du inte behörighet att själv godkänna förfrågan ska en annan

användare med behörighet godkänna den. Att kunna begära en förfrågan följer samma
fullmaktsregler som gäller för registrera en betalning till utlandet.
Bekräftelse och
Meddelanden

Vi skickar löpande bekräftelse och meddelanden om din förfrågan. Du hittar dem
genom att öppna ärendet. Du hittar översikten över dina förfrågningar genom att i
toppmenyn välja Betalningar - Se även – Översikt –Förfrågningar utlandsbetalningar

Här kan du följa förfrågan. Det kommer löpande meddelanden angående ärendet.
I kolumnen ”Status” kan du se om meddelandet är
- Oläst
- Läst
- Inte besvarat
- Skickat

Skicka nytt meddelande
angående förfrågan
Du har möjlighet att skicka ett meddelande till banken angående förfrågan. Det finns
två olika typer av meddelande du kan skicka.

- Meddelande – använd denna typ om du har frågor om förfrågan.
- Ändring av registrerad förfrågan – använd denna typ om du har ändringar i innehållet
i förfrågan. Denna typ kräver nytt godkännande.
Förfrågningar som väntar
på färdigbehandling På startsidan i Business Online får du en översikt på förfrågningar och meddelanden
som väntar på färdigbehandling.

Meddelande visas för förfrågningar som inte är godkända, t ex om de ska godkännas
två i förening.

Förfrågningar på utlandsbetalningar som kräver svar
Här finns det ett meddelande från banken som kräver svar från er, t ex ytterligare
uppgifter.

