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Ný greiðsla
— Veljið viðtakanda greiðslunnar úr lista yfir þekkta 

erlenda viðtakendur eða nýskráið upplýsingar með 

að smella á + Skrá erlendan viðtakanda.

– Þegar viðtakandi er valinn þá birtast upplýsingar 

um Reikningsnúmer / IBAN-númer og Banka.

– Um leið birtist sjálfvalinn úttektarreikningur og 

kostnaðarreikningur, ef skráð með viðtakanda.

– Hægt er að breyta hverju sinni

— Sláið inn upphæð í erlendri fjárhæð (eða hakið í 

„upphæð er í ISK).

— Velja þarf flokkunarlykil og skrá skýringu til 

viðtakanda til að geta haldið áfram.

— Skrá má greiðslu utan opnunartíma gjald.viðskipta

– Pantanir afgreiðast þá á gengi næsta bankadags

– Viðskiptavinir samþykkja gjaldmiðlagengi fyrirfram

– Eyða má greiðslufyrirmælum þar til greiðsla hefur 

verið framkvæmd
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Ný greiðsla, frh.
— Reikningsupplýsingar

– Skuldfærð fjárhæð birtist sjálfkrafa í íslenskum 

krónum og miðast hún við almennt gengi ef 

færslan er undir 2.000.000 en annars fær hver 

færsla sérgengi.

— Flokkunarlykill

– Samkvæmt reglum Seðlabanka Íslands þarf að 

flokka alla gjaldeyrisflutninga eftir eðli þeirra í 

samræmi við flokkunarlykla SÍ.

– Nánari upplýsingar á vef Seðlabankans

— Skýring til viðtakanda

– Athugið að hafa textann á því tungumáli sem 

viðtakandinn skilur. Hámarkslengd er 135 stafir.
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Staðfesting og gengistilboð

— Efst á síðunni koma upplýsingar um líftíma gengis, 

telur niður úr 199 sek.

— Yfirlitsmynd með upplýsingum um millifærsluna

– Upphæð greiðslu, kostnaður og gengi

– Greiðanda og viðtakanda

– Aðrar upplýsingar

— Mikilvægt er að fara vel yfir þessar upplýsingar.

— Haka þarf í reit um að hafa kynnt sér reglur 

Seðlabankans.

— Greiðsla er staðfest með öryggisnúmeri en auk þess:

– Viðskiptavinir auðkenndir með rafrænum 

skilríkjum, staðfesta greiðslu með sama hætti.

– Viðskiptavinir auðkenndir með not.nafni og 

lykilorði, staðfesta greiðslu með auðk.númeri 

(auðkennislykill eða sms).
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Staðfest greiðsla

— Á lokasíðu sést staðfesting á viðkomandi 

greiðslu

— Hér er hægt að prenta kvittunina. 
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Erlendir viðtakendur

— Taflan sýnir alla erlenda viðtakendur sem hafa verið skráðir.

— Hægt er að skoða ítarlegri upplýsingar um hvern og einn.

— Innan úr þeim upplýsingum er hægt að breyta aðila eða eyða.

— Einnig má velja aðila til að greiða, og færist þá notandinn beint í 

nýskráningarmynd greiðslu með þann aðila valinn sem viðtakanda 

greiðslu.

— Til að stofna nýjan aðila, er smellt á Nýskrá neðst á síðunni.
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Nýr viðtakandi

— Efst er skráð lýsandi heiti fyrir viðtakanda. Því næst eru skráðar grunnupplýsingar 

um viðtakandann sjálfan.

— Fyrir viðskiptabanka viðtakanda er einfalt að skrá Reikning / IBAN til að leita að 

bankaupplýsingum eftir.

– Þá skrást sjálfkrafa upplýsingar um SWIFT kóða, heiti banka, land og borg.

— Einnig má leita eftir SWIFT kóða og sækja bankaupplýsingar út frá því.

– Þá skrást sjálfkrafa upplýsingar um heiti banka, land og borg.

– Hér þarf að handskrá IBAN.

– Hentar t.a.m. vel ef viðtökubanki er í landi sem notar ekki IBAN númerakerfið.

— Ef SWIFT kóði er ekki vitaður, má leita eftir heiti banka, borg eða landi.

– Prófið td. að leita að Royal Bank of Scotland til að fá upp lista af útibúum RBS.

– Aðeins þarf að velja rétt útibú og þá skrást aðrar bankaupplýsingar einnig.

— Að auki má velja ýmsa aðra liði sem hafa áhrif á skráningu greiðslna til viðtakanda.

— Næst þegar á að greiða aðila þá eru upplýsingarnar til og eftirleikurinn einfaldur.
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Yfirlit og ítarupplýsingar

— Yfirlitið sýnir bæði sendar greiðslur og mótteknar

— Leita má að færslum eftir tímabilum sem miðast við gildisdag greiðslna 

— Leita má eftir tímabili, stöðu, upphæð eða mynt

— Hægt að skoða ítarupplýsingar greiðslna
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Kvittanir

— Hverja færslu er hægt að opna út og sjá kvittun.

— Hægt er að velja um að fá prentvæna útgáfu eða 

senda kvittun með tölvupósti.

— Kvittanir má sækja á íslensku, ensku og pólsku og er 

tungumálið valið efst með haki.

— Fela má upplýsingar um kostnað tengdan greiðslu.

— Ef valið er að senda kvittun með tölvupósti er smellt 

á „Senda“ og netfang slegið inn.

— Ef ætlunin er að prenta kvittunina út þá er smellt á 

„Prenta“. 
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Athugið að þessi liður er aðeins aðgengilegur í netbanka fyrirtækja



Yfirlit greiðsluskráa og 
ítarupplýsingar

— Yfirlitið allar greiðsluskrár sem sendar hafa verið á 

tilteknu tímabili

— Leita má að færslum eftir tímabilum, heiti og stöðu 

skráar

— Hægt að skoða ítarupplýsingar greiðslna

— Hægt að skoða allar greiðslur í viðkomandi skrá

— Senda má í tölvupósti og prenta út ítarupplýsingar 

greiðsluskrár
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Upphleðsla greiðsluskráa

— Hægt er að hlaða upp greiðsluskrám í viðmóti

– Nánari upplýsingar um uppsetningu greiðslna í 

skránni er hægt að finna í viðmótinu

— Skránni er hlaðið upp og gefið lýsandi heiti í leiðinni. 
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Upphleðsla greiðsluskráa

— Því næst fá greiðslur gengistilboð

– Gengistilboð er í þeim myntum 

sem greiðslur eru skráðar í.

— Staðfesta þarf greiðslufyrirmæli með 

að staðfesta yfirlýsingu vegna 

fjármagnshafta

— Að staðfestingu lokinni eru 

greiðslufyrirmæli endanlega skráð og 

send til framkvæmdar.
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