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Guide – Sådan laves valutaveksling for udgående betalinger i 
fremmed valuta med NEOFX Direct-tjenesten

Følg disse instruktioner for at foretage valutaveksling af udgående betalinger med NEOFX 
Direct-tjenesten. Hvis I har behov for hjælp kontakt os på www.neofx.eu/da/contact.

Fordele

✓ Reducer omkostninger til valutaveksling markant ved at veksle på konkurrencedygtige priser

✓ Betal og afstem automatisk udgående betalinger i økonomisystem integreret mod banken

✓ Net indgående og udgående betalinger i udenlandsk valuta

Oversigt

1. Estimer mængden af udenlandsk valuta, I har brug for i en relevant fremtidig periode

2. Log på NEOFX Direct for at veksle DKK til udenlandsk valuta og overfør derefter udenlandsk valuta fra
jeres Currencycloud valutakonto til jeres valutakonto i banken

3. Overfør DKK fra jeres bankkonto til DKK Currencycloud konto

4. Lav udlandsbetalinger fra jeres valutakonto i banken

Visning af kontosaldi, konto-oplysninger, handelsbekræftelser samt bankkonti 
forbundet med NEOFX Direct (kræver autorisation at se oplysninger i NEOFX Direct)

1. Log på NEOFX Direct ved at klikke på knappen "LOG PÅ" i øverste højre hjørne på www.neofx.eu/da/ (find 
detaljerede instruktioner på www.neofx.eu/documents/LIDK.pdf)

• For at se jeres Currencycloud kontosaldi åbnes fanen "Balances" til venstre på siden, kontosaldi vises ved 
siden af valutasymbolerne

• For at se jeres Currencycloud konto-oplysninger, inklusive kontonumre, åbnes fanen "Balances" til venstre, 
klik på et valutasymbol og klik derefter på linket "XXX-Account details" under valutasymbolet

• For at se bekræftelser, herunder detaljer for valutavekslinger og betalinger, foretaget tidligere åbnes Fanen 
"Search" til venstre

• For at se detaljerne for bankkonti, hvor midler overføres efter valutavekslinger, åbn fanen  “Beneficiaries” til 
venstre og klik på navnet på en modtager (modtagere er oftest egne bankkonti)

2. Log ud af NEOFX Direct ved at klikke på logout-ikonet i øverste højre hjørne

3. For at tilføje eller fjerne bankkonti forbundet til NEOFX Direct, kontakt os på www.neofx.eu/da/contact
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Foretag valutaveksling (kræver autorisation at foretage valutavekslinger og betalinger i 
NEOFX Direct)

1. Estimer mængden af udenlandsk valuta, I har brug for i en relevant fremtidig periode

2. Log på NEOFX Direct ved at klikke på knappen "LOG PÅ" i øverste højre hjørne på www.neofx.eu/da/
(find detaljerede instruktioner på www.neofx.eu/documents/LIDK.pdf)

3. Åben“Convert” fanen til venstre

4. Vælg "Sell" valutaen, som er den valuta, I vil sælge (i tilfælde af at I veksler DKK til fremmed valuta, er dette DKK)

5. Vælg "Buy" valutaen, som er den valuta, I skal købe (i tilfælde af at I veksler DKK til fremmed valuta, er dette den 
udenlandske valuta)

6. Vælg "Amount to", som bestemmer, om beløbet er i den solgte eller købte valuta (i tilfælde af omregning af DKK til 
fremmed valuta skal I vælge "Buy", så beløbet er i købsvalutaen, dvs. udenlandsk valuta i dette tilfælde)

7. Indtast beløbet (hvis I valgte "Buy" i rullemenuen "Amount to", så er beløbet i "Buy"-valutaen)

8. Klik på knappen "Select a date", og vælg "date of conversion" (det er vigtigt, at DKK ikke ankommer til jeres 
Currencycloud DKK konto senere end "date of conversion", da det kan resultere i ekstra omkostninger)

9. Klik på “Get a Quote” knappen

10. Tjek, at detaljerne, inklusive den valuta, I skal sælge ("Selling”"), den valuta, I skal købe ("Buying") og beløbet er 
korrekte (hvis I har indtastet forkerte oplysninger, kan det medføre betydelige ekstra omkostninger)

11. Bekræft den angivne valutakurs, marker afkrydsningsfeltet "I am happy with this quote" og klik på knappen
"Convert", hvilket resulterer i, at valutavekslingen udføres og en bekræftelse vises.

12. Tjek endnu en gang, at oplysningerne inklusive den valuta I har købt, den af jer solgte valuta, og beløbet er korrekte 
i bekræftelsen (hvis I har lavet en fejl, kontakt os straks på www.neofx.eu/da/contact)

13. Klik på “Make Payment” knappen, vælg “Beneficiary Name” (dette er jeres bankkonto i udenlandsk valuta) og klik på 
knappen "Select Payment Date"

14. Tjek betalingsoplysningerne, indtast "FX conversion" i feltet “Payment Reason”, indtast "FX conversion" også i feltet 
“Payment Reference”og klik på knappen “Review Payment”

15. Tjek betalingsoplysningerne og klik på knappen "Opret betaling", hvilket resulterer i, at udenlandsk valuta overføres 
fra jeres valuta Currencycloud konto til jeres  valuta bankkonto

16. Log ud af NEOFX Direct ved at klikke på logout-ikonet i øverste højre hjørne

17. Overfør DKK fra jeres DKK bankkonto til jeres DKK Currencycloud konto umiddelbart efter at have foretaget 
valutavekslingen (overfør et lidt større beløb DKK end beløbet i handelsbekræftelsen for at tage højde for 
potentielle bankgebyrer, se forrige afsnit i denne vejledning om, hvor I finder Currencycloud konto-oplysninger 
inklusive kontonumre)

18. Initier udgående valutabetalinger fra jeres valuta bankkonto

http://www.neofx.eu/documents/OP
http://www.neofx.eu/documents/LIUK.pdf
http://www.neofx.eu/contact
www.neofx.eu/documents/OPDK.pdf
www.neofx.eu/da/
www.neofx.eu/documents/LIDK.pdf
www.neofx.eu/da/contact



