
Betalingen buiten het SEPA gebied of in een andere valuta dan de Euro doen we niet 
elke dag. Bij een dergelijke betaling worden vaak andere gegevens van de begunstigde 
gevraagd dan bij een reguliere IBAN overboeking. In het overboekingscherm in Internet 
Bankieren helpen wij u al een eind op weg door aan te geven op basis van de valuta en de 
landkeuze wat wij van u nodig hebben. Omdat het toch anders is dan een normale over-
boeking helpen we u in dit document bij de verschillen en de gebruikte termen. 

Welke informatie wordt er van u gevraagd?
Doet u een overboeking buiten het SEPA gebied, dan kunt u in een aantal gevallen geen 
IBAN gebruiken.  Hieronder ziet u wat u waar moet invullen.

1. Vul hier het bedrag in de gevraagde valuta. 
2. Vul hier de naam in van de ontvanger.
3. Vul hier de Bank Clearing Code gevolgd door het rekeningnummer in.  

Let op! Dit is niet de BIC. 
De ontvanger kan u de bankcode verstrekken. Op de betaalopdracht kan deze ook al 
genoemd staan onder bijv. ‘sort codes’ of ‘Fedwire’.
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Afhankelijk van het land kan ook gevraagd worden om aanvullende gegevens. Zoals het 
adres en de woonplaats van de begunstigde/ontvanger. Daarnaast kan het nodig zijn dat 
naast de Bank Clearing Code ook de BIC wordt opgegeven. Als dat zo is verschijnen auto-
matisch onderstaande velden in uw scherm:

Wel of geen IBAN?
Bij sommige landen buiten het SEPA gebied (bijv. Andorra) is het mogelijk om bij uw be-
taalopdracht een IBAN op te geven. Dit wordt duidelijk gemaakt in het Internet Bankieren 
scherm. Dit herkent u aan de keuze “Rekeningnummer (IBAN)” of “Bankcode (dit is niet 
de BIC) & rekeningnummer”. Afhankelijk van de informatie die u van de begunstigde hebt 
ontvangen kiest u één van deze opties.

 
Landeninformatie
Voor sommige landen gelden aanvullende eisen aan een overboeking naar een rekening 
in dat land. Om te zorgen dat uw overboeking goed aankomt heeft ABN AMRO voor deze 
landen specifieke informatiedocumenten opgesteld. Indien u geld overboekt naar een 
rekening waar dit van toepassing op is wordt dit kenbaar gemaakt via onderstaande mel-
ding. Deze specifieke instructies kunnen afwijken van bovenstaande instructies.


