
 
 
 
 
 

Overføring til utlandet 
 
 
 
 

Navn. Fra konto 

Fødselsnr./organisasjonsnr. Valuta (f.eks.NOK) Beløp 

Telefonnr. Mottaker valuta  (valgfritt - f.eks. USD) 

 
 

Mottaker Mottakers bank 
Til kontonummer / IBAN nummer (IBAN nummer må brukes i Europa, ikke andre steder) BIC (Swift-adresse) 

Navn Bankkode ( Fedwire/routingno.) 

Adresse Bankens navn og adresse 

Land Land 

Melding til mottaker: 

Overføringen gjelder (Informasjon til Norges Bank for beløp på 100.000 NOK eller mer. For eksempel arv, gave, varekjøp ). 

 

 

 
 

Cultura Sparebank, Postboks 6800 - St Olavs  plass  0130 Oslo. Tlf 22 99 51 99. Besøksadresse: Holbergs gate 1 www.cultura.no  cultura@cultura.no 

Omkostninger betales av: 
Delt- avsender/mottaker. I EU / EØS- området og Sveits må betalinger sendes med "delte gebyrer" for 
at ikke betalingen skal avvises. 

Avsender - hvis du velger dette alternativet blir tilleggsprisen minimum kr 135. 
Gjelder ikke i EU / EØS- området og Sveits. 

Dato og signatur: 

http://www.cultura.no/
mailto:cultura@cultura.no
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