
Pankki 

Danske Bank Oyj  
Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 
Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK 
Y-tunnus 1730744-7 

 
 

 

TOIMEKSIANTO 

Lähtevä ulkomaanmaksu 

 

 
 

 

  Pankki täyttää 

Käsittelijä pankissa  Konttori, toimihenkilön nimi ja puhelin 

      

Maksutapa  SEPA-maksu 
 

 Muu tilisiirto 
ulkomaille 

 Pikamääräys 
 

 Shekki 
maksajalle 

 Shekki saajalle 

Kulut 
 Maksaja maksaa vain omat kulunsa  Maksaja maksaa kaikki kulut  Saaja maksaa kaikki kulut 

Maksun saaja Nimi 

Osoite 

Kaupunki, maa 

      

      

      

IBAN tai Tilinumero 
      

Saajan pankki BIC/SWIFT 

      

Pankkikoodi 

      

Pankin nimi 

Osoite 

Kaupunki, maa 

      

      

      

Tiedot maksusta  
 

Valuutta 

      

Määrä 

      

Maksupäivä 

      

 Kurssi 

      

 Kurssi- tai termiinisopimusnumero 

      

 Valuuttakurssin antaja 

      

Viesti saajalle (maksunaihe, lasku-, asiakasnumero tms.) 

      

Lisäohjeita pankille        

Maksaja Tilinumero  

      

Nimi 

Osoite 

      

      

Asiakkaan tunnistus    Ajokortti  Passi  Poliisiviranomaisen antama henkilökortti  Kuvallinen KELA-kortti 

Asiakirjan nro, antopäivä ja päättymispäivä, myöntänyt viranomainen ja passin osalta maa  

      

Vakuutus ja 

allekirjoitus 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Valtuutan pankin veloittamaan tiliäni toimeksiannon mukaisesti 
palvelumaksuineen. Olen saanut käyttööni Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot tai Lähtevien 
ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot, tutustunut niihin ja hyväksyn ne.  

Paikka ja päivämäärä  

      

Allekirjoitus  

Nimenselvennys 

      

Toimeksiannon 

antaja/Yhteyshenkilö 
yrityksessä 

Nimi ja puhelin   Pankin arkistointitunnus  

            

Täydellinen palveluhinnasto on nähtävissä Danske Bankin konttoreissa ja osoitteessa 
www.danskebank.fi 

 
 Maksullinen kuitti 

 

  

http://www.danskebank.fi/


Asiakas 

Danske Bank Oyj  
Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 
Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK 
Y-tunnus 1730744-7 

 
 

TOIMEKSIANTO 

Lähtevä ulkomaanmaksu 

 

 
 

 

  Pankki täyttää 

Käsittelijä pankissa  Konttori, toimihenkilön nimi ja puhelin 

      

Maksutapa  SEPA-maksu 

 

 Muu tilisiirto 
ulkomaille 

 Pikamääräys 
 

 Shekki 
maksajalle 

 Shekki saajalle 

Kulut 
 Maksaja maksaa vain omat kulunsa  Maksaja maksaa kaikki kulut  Saaja maksaa kaikki kulut 

Maksun saaja Nimi 

Osoite 

Kaupunki, maa 

      

      

      

IBAN tai Tilinumero 
      

Saajan pankki BIC/SWIFT 

      

Pankkikoodi 

      

Pankin nimi 

Osoite 

Kaupunki, maa 

      

      

      

Tiedot maksusta  
 

Valuutta 

      

Määrä 

      

Maksupäivä 

      

 Kurssi 

      

 Kurssi- tai termiinisopimusnumero 

      

 Valuuttakurssin antaja 

      

Viesti saajalle (maksunaihe, lasku-, asiakasnumero tms.) 

      

Lisäohjeita pankille        

Maksaja Tilinumero  

      

Nimi 

Osoite 

      

      

Asiakkaan tunnistus    Ajokortti  Passi  Poliisiviranomaisen antama henkilökortti  Kuvallinen KELA-kortti 

Asiakirjan nro, antopäivä ja päättymispäivä, myöntänyt viranomainen ja passin osalta maa  

      

Vakuutus ja 

allekirjoitus 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Valtuutan pankin veloittamaan tiliäni toimeksiannon mukaisesti 
palvelumaksuineen. Olen saanut käyttööni Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot tai Lähtevien 
ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot, tutustunut niihin ja hyväksyn ne.  

Paikka ja päivämäärä  

      

Allekirjoitus  

Nimenselvennys 

      

Toimeksiannon 

antaja/Yhteyshenkilö 
yrityksessä 

Nimi ja puhelin   Pankin arkistointitunnus  

            

Täydellinen palveluhinnasto on nähtävissä Danske Bankin konttoreissa ja osoitteessa 
www.danskebank.fi 

 
 Maksullinen kuitti 

 

http://www.danskebank.fi/
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