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Uiterste aanlevertijdstippen voor een buitenland overboeking naar een rekening buiten SEPA* of in een andere muntsoort dan euro   

Uiterste aanlevertijdstippen per muntsoort dezelfde werkdag Uiterste aanlevertijdstippen per muntsoort de volgende werkdag

Boekt u geld over in één van onderstaande muntsoorten vóór het vermelde 
uiterste aanleverstijdstip en zonder dat er een muntwissel** nodig is? Dan 
wordt het geld vaak nog dezelfde werkdag bijgeschreven op de rekening van 
de ontvanger. Soms heeft de bank van de ontvanger meer tijd nodig en duurt 
het langer. Wilt u er zeker van zijn dat uw overboeking op tijd is? Lever uw 
(volledig) getekende overboeking dan ruim op tijd aan, bij voorkeur minimaal 
15 minuten voor de hieronder vermelde uiterste aanlevertijdstippen.

Boekt u geld over in één van onderstaande muntsoorten vóór het vermelde 
uiterste aanleverstijdstip en zonder dat er een muntwissel** nodig is? Dan 
wordt het geld meestal de volgende werkdag bijgeschreven op de rekening 
van de ontvanger. Soms heeft de bank van de ontvanger meer tijd nodig en 
duurt het langer. Wilt u er zeker van zijn dat uw overboeking op tijd is? 
Lever uw (volledig) getekende overboeking dan ruim op tijd aan, bij voorkeur 
minimaal 15 minuten voor de hieronder vermelde uiterste aanlevertijdstippen.

Muntsoort overboeking Uiterste aanlevertijdstip Muntsoort overboeking Uiterste aanlevertijdstip

Europa Europa
Zwitserse frank CHF 14:30 Bulgaarse lev BGN 15:00
Tjechische kroon CZK 11:00
Deense kroon DKK 14:00 Amerika (Caribisch gebied)
Euro EUR 16:50 Antiliaanse gulden ANG 15:00
Britse pond GBP 16:30 Arubaanse gulden AWG 15:00
Hongaarse florint HUF 12:00
Noorse kroon NOK 14:00 Azië (Midden Oosten)
Poolse zloty PLN 13:00 VAE dirham AED 17:00
Roemeense leu RON 11:00 Bahrain dinar BHD 15:00
Russische roebel RUB 12:00 Jordaanse dinar JOD 15:00
Zweedse kroon SEK 14:00 Koeweit dinar KWD 16:00
Turkse lira TRY 11:00 Oman rial OMR 15:00

Quatar rial QAR 16:00
Amerika Saudi Arabische rial SAR 16:00
Canadese dollar CAD 17:30
Mexicaanse peso MXN 17:00 Azië
Verenigde Staten dollar USD 17:30 Chineese yuan CNY 17:00

Hongkong dollar HKD 17:00
Azië (Midden Oosten) India rupee INR 15:00
Israëlische shekel ILS 9:30 Japanse yen JPY 17:00
Turkse lira TRY 11:00 Zuid koreaanse won KRW 13:30

Philipijnse peso PHP 15:00
Afrika Pakistan rupee PKR 15:00
Zuid Afrikaanse rand ZAR 12:00 Singapore dollar SGD 16:00

Thaise bath THB 14:00

Afrika
Marokaanse dirham MAD 16:00
Tunesische dinar TND 15:00
Tanzania shilling TZS 15:00
Kenyaanse shilling KES 15:00

Oceanië
Australische dollar AUD 17:00
Nieuw Zeeland dollar NZD 17:00
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*    Tot de Single Euro Payments Area (SEPA) behoren alle landen uit de Europese Unie, aangevuld met een aantal andere landen. Bekijk het volledige overzicht op 
      https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/producten/betalen/sepa/landen.html
**  De bank moet een muntwissel uitvoeren als u een overboeking aanlevert in een muntsoort die anders is dan de muntsoort van de rekening waarvan het bedrag moet worden afgeschreven. 

De muntwissel duurt twee werkdagen. Het bijschrijven van het geld op de rekening van de ontvanger duurt dan twee werkdagen langer dan een overboeking zonder muntwissel.

Disclaimer
Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ABN AMRO samengesteld. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
ABN AMRO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de beschikbare informatie in dit document. 

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.


