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Rusland
Vermeld altijd reden van betaling
Bij een betaling in RUB is het verplicht om de VO-code op de eerste
regel van de omschrijving te vermelden. De VO-code geeft de reden
van betaling aan.
Voorbeeld:
VO12345.
Direct daarachter dient u te vermelden of “VAT is ‘included’ of
‘excluded”. Beide gegevens staan normaal gesproken op de factuur
die u van de Russische begunstigde ontvangt.

Betalen in een andere valuta
Doet u een betaling in RUB of een andere vreemde valuta en heeft u
alleen een euro-rekening? Dan koopt ABN AMRO het bedrag in die
muntsoort voor u aan. Het duurt dan altijd twee werkdagen voordat
ABN AMRO dit bedrag voor u kan overboeken. Dit betekent dat uw
betaling twee werkdagen langer duurt. U doet een betaling in
vreemde valuta door in het overboekingsscherm de gewenste valuta
te selecteren.
Doet u de betaling toch in euro’s en heeft de ontvanger geen eurorekening? Dan wordt het bedrag in het buitenland omgezet naar de
valuta van de rekening van de ontvanger. Dat kan nadelig zijn omdat
de wisselkoersen in het buitenland meestal minder gunstig zijn dan
de koers die ABN AMRO hanteert.

Nationale feestdagen
Rusland heeft zijn eigen nationale feestdagen waarop de banken
gesloten zijn. Houd er rekening mee dat het rond die dagen langer
duurt voordat uw betaling verwerkt is.

Valutacalculator
Wilt u een indicatie van de wisselkoers die ABN AMRO hanteert voor uw
buitenlandoverboeking? Ga hiervoor naar abnamro.nl/valutacalculator

Landencode
RU
Muntsoort
RUB (Russische Roebel)
Rekeningnummer
Een bankrekeningnummer in
Rusland bestaat uit een bankcode
(de BIK-code) van 9 cijfers en een
rekeningnummer van 20 posities.
De BIK-code is het registratie
nummer van de Russische bank
bij de Centrale Bank van Rusland.
Het rekeningnummer bestaat uit
20 posities.
Let op!
De bankcode wordt op de volgende
wijze aangegeven: RUxxxxxxxxx.
Het gedeelte na RU is een
9-cijferige ID nummer. Zet alleen
de 9 getallen vóór het rekening
nummer, zonder spatie, streepje
of ‘/’ tussen de bankcode en
rekeningnummer (voorbeeld:
123456789rekeningnummer).

Is de datum van bijschrijven belangrijk?

295132

Is het belangrijk dat het bedrag op een bepaalde datum bij de
begunstigde wordt bijgeschreven? Informeer dan naar de uiterste
aanlevertijden bij de ABN AMRO Servicedesk Betalen. Wij zijn op
werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 18.00 uur via 020 - 629 80 77
(gebruikelijke belkosten).

Disclaimer
Het kan zijn dat door de bank van de begunstigde aanvullende voorwaarden worden gesteld aan de betaalopdracht.
ABN AMRO is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging die hierdoor kan ontstaan.

