
Ordlista över betaltjänster 

Den här ordlistan har sammanställts av Finansinspektionen i enlighet med EU-regler. 

Banken ska hålla den tillgänglig för konsumenter.
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Term Definition 

Betalning, debetkort 

utomlands 

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto när konsumenten använder sig av ett Debetkort 

utomlands. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet 

dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto. 

Betalning, giro 
På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto och använder sig av giro-tjänst. 

Betalning, internationell 

överföring, icke-SEPA-

betalning 

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto i ett annat land utan att använda sig av SEPA-betalning. 

Betalning, internationell 

överföring, SEPA-

betalning 

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto i ett annat land genom SEPA-betalning. 

Betalning, giro med 

kuverttjänst 

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto och använder sig av giro och kuverttjänst. 

Betalning, Swish 
På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto och använder sig av Swish. 

Betalning, till annan bank, 

SEK-konto 

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto i en annan bank. 

Betalning, till samma bank, 

SEK-konto 

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto i samma bank. 

Kontantuttag Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto. 

Kontantuttag utomlands Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto i utlandet. 

Stående överföring, till 

konto i annan bank 

På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett 

fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank. 

Stående överföring, till 

konto i samma bank 

På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett 

fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank. 

Tillhandahållande av 

debetkort 

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. 

Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt 

och i sin helhet från konsumentens konto. 

 

                                                           
1
 Förteckningen har tagits fram av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/92/EU (betalkontodirektivet) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/32. Skyldigheten för 

banken att tillhandahålla ordlistan framgår av lagen (2010:751) om betaltjänster. 


