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Modtager(e): [Navn - Brug F11 for at komme til næste felt]

Notat

Angående Checks ophører pr. 1.1.2017
Bankerne i Danmark har i fællesskab besluttet, at der pr. 1.1.2017 ikke længere er mulighed for at anvende checks som betalingsmiddel. Ændringen medfører, at AU fra
årsskiftet kun kan overføre penge til en bankkonto – enten udenlandsk eller dansk.
Bankernes håndtering af udenlandske checks fortsætter uændret og dermed har nedenstående kun betydning for indenlandske checks.
DEN FORETRUKNE LØSNING
Ved bankoverførsel vil der gå 1 – 3 dage, inden beløbsmodtageren har pengene på sin
konto afhængig af, om der er tale om en dansk eller udenlandsk konto. Beløbsmodtagerne vil kunne opleve gebyrer fra egen bank ved hævning af beløbet.
Ved bankoverførsler vil betalingsgebyret for AU blive betalt af fællesadministrationen.
Der er også mulighed for at lave en ekspresoverførsel, hvor beløbet vil være på modtagerens konto samme dag – dette gælder også udenlandske konti. Ekspresoverførsler vil dog være forbundet med forholdsvis store gebyrer som vil blive modregnet inden udbetalingen.
Eksempler på gebyrstørrelsen ved ekspresoverførsler:
Bankoverførsel i DKK i Danmark:
Gratis
Ekspresoverførsel i DK afhængigt af tidspunkt på dagen:
600 kr.
Nødvendige bankoplysninger:
Ved bankoverførsel til EU/EØS-lande skal oplyses IBAN- og Swift-koder.
Ved bankoverførelser udenfor EU/EØS skal oplyses kontonummer og Swift-kode. Det
er særlig vigtigt at få oplyst navnet på kontohaveren, hvis penge skal overføres til en
andens bankkonto.
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Vær særlig opmærksom på, at der ved overførsler til USA og Canada er behov for 9cifret FW/routing/aba-nummer, og for Canada er der desuden behov for oplysning
om fuld adresse på modtageren.
Du finder relevante blanketter her:
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/skemaer/

DEN NÆST-BEDSTE LØSNING
Hvis modtageren ikke har en bankkonto – eller ikke har mulighed for at få pengene
overført til eksempelvis et familiemedlems konto, er der mulighed for at lave en overførsel via Western Union.
Dette kræver en kopi af passet, da passet fungerer som ID ved afhentning af pengene
ved Western Union. Der er dog store gebyrer forbundet med udbetalingen, som modtageren må dække. Derfor er en bankoverførsel at foretrække.
Se nedenstående gebyroversigt:
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Ved valg af denne løsning gøres følgende:




Anmodning om udbetaling sendes til kreditorbetaling@au.dk
Anmodningen skal indeholde:
- Anvist af anvisningsberettiget
- Indeholde oplysning om artskonto, momskode, projekt og aktivitet
- Indeholde mailadresse, hvortil transaktionsnummer til Western Union
skal returneres.
- Angiv i hvilket land, pengene skal udbetales.
Kopi af modtagerens pas.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du skrive til kreditorhotline@au.dk.
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