SZÁMLAKIVONAT SEGÉDLET
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Keresse az emblémát ﬁzetésnél
és készpénzfelvételnél!

Bemutatjuk a Cetelem számlakivonatot.

2/1

HITELKÁRTYA SZÁMLAKIVONAT
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Hitelkártya száma:
Ez a 16 jegyű szám szerepel hitelkártyáján. Biztonsági okokból itt csak részben
jelenítjük meg.
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Elszámolási időszak:
A számlakivonat az ebben az időszakban történt hitelkártya terheléseit és
jóváírásait tartalmazza.
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Engedélyezett hitelkeret:
A bírálat során megadott adatai alapján meghatározott maximálisan elérhető
hitelkerete.
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Igényelt hitelkeret:
Az Ön által igényelt hitelkeret, melyet szabadon felhasználhat.
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Záró egyenleg:
Az elszámolási időszak végén fennálló teljes tartozás, mely tartalmazza a ﬁx
futamidejű kölcsönöket is (Joker részletﬁzetés, Áruhitel Expressz, Mindig Kéznél
kölcsön).
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Fizetési határidő:
Legkésőbb eddig az időpontig kell beérkeznie hozzánk a havi törlesztőrészletek
összegének.
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Felhasználható hitelkeret:
A hitelkeretéből rendelkezésére álló hitelkeret az elszámolási időszak végén.
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101540709

Havi törlesztőrészletek összege:
Legalább ezt az összeget be kell ﬁzetnie a ﬁzetési határidőig. Ez a hitelkártya
havi törlesztőrészlete, a díjak és a ﬁx futamidejű kölcsönök részleteinek összege,
melyből levontuk az esetleges visszatérítéseket.

Fizetés módja:
Csekkes ﬁzetés, csoportos beszedés, vagy átutalás között választható. A csekkes
vagy csoportos beszedés esetén mindig csak a kötelezően beﬁzetendő, minimális
havi törlesztőrészletek összegéről küldünk csekket vagy beszedési megbízást, de
átutalással bármikor visszaﬁzetheti akár a teljes tartozását is.

Ügyfélazonosító:

14130181

Kertész Boldizsár
Budapest
Teréz krt. 55-57.
1062

1 Hitelkártyaszámla száma:
2 Hitelkártya száma:
Társkártya száma:
3 Elszámolási időszak:

12345678-12345678-12345678
5495 xxxx xxxx 8982
2017.07.20–2017.08.22.

500 000 Ft
4 Engedélyezett hitelkeret:
300 000 Ft
5 Igényelt hitelkeret:
-240 960 Ft
6 Záró egyenleg:
Hitelkártya havi törlesztőrészlete az igényelt hitelkeret 5%-a.

Hitelkártya törlesztőrészlete és és közvetített biztosítás díja:
Alszámlák törlesztőrészleteteinek összege:
Hátralékos tartozás:

15 000 Ft
4 944 Ft
0 Ft
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Havi törlesztőrészletek összege (minimálisan ﬁzetendő):

19 561 Ft
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Fizetési határidő:

9

Felhasználható hitelkeret:
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Hitelkártyaszámla száma:
Ezen a számlán tartjuk nyilván hitelkeretét. Átutalásos törlesztésnél ide utaljon!

2017.09.07.
259 040 Ft

Az elszámolási időszakban a hitelkeret terhére végrehajtott vásárlásainak
ásárlásainak összege: 38 450 Ft.
Ft Kamatmentes vásárláshoz
kérjük, hogy a teljes összeget utalja át a hitelkártyaszámla javára
felül, legkésőbb a
ára a minimum ﬁzetendő összegen
össze
ﬁzetési határidőig.
10 Fizetés módja: Átutalás

Kérjük, átutalás esetén kedvezményezettként a hitelkártyaszámla
elkártyaszámla számát adja meg!
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Bemutatjuk a Cetelem számlakivonatot.
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Terhelés:
Itt szerepelnek a vásárlások, készpénzfelvételek, átutalások, a díjak, a kamat, illetve
a ﬁx futamidejű részletﬁzetések esedékes törlesztőrészletei.
Jóváírás:
A beﬁzetések, kedvezmények, visszatérítések itt adódnak össze.
Hitelkártya záró egyenleg:
Az elszámolási időszak utolsó napján fennálló tartozás a ﬁx futamidejű hitelek
nélkül. Úgy számoltuk ki, hogy a nyitó egyenlegből levontuk a terheléseket,
majd hozzáadtuk a jóváírásokat.
Alszámlák részletei:
Itt tüntetjük fel a kártyája hitelkeretéből felvett ﬁx futamidejű kölcsönökhöz
kapcsolódó részletes információkat. Minden részletﬁzetés adatait külön sorban
jelenítjük meg.

11 Hitelkártya nyitó egyenleg:
Dátum
2017.07.19.
2017.07.19.
2017.08.04.
2017.08.05.
2017.08.05.
2017.08.07.
2017.08.20.
2017.08.20.
2017.08.22.
2017.08.22.
2017.08.22.

-150 703 Ft

Forgalom

Terhelés

Vásárlás TIDOR 44029 O:NKISZOLG
Jóváírás akciós vásárláshoz
Beﬁzetés banki utalással
Vásárlás MAXIMIN
Jóváírás akciós vásárláshoz
FIX FUTAMIDEJŰ HITELEK
Vásárlás GASTRO
Jóváírás akciós vásárláshoz
Kamat (havi kamat 2.55%)
Havi számlavezetési díj
SMS szolgáltatás díja

45 Ft
45 000 Ft
16 464 Ft
164 Ft
4 944 Ft
17 417 Ft
174 Ft
2 778 Ft
260 Ft
200 Ft

Havi összes hitelkártya forgalom:

46 632 Ft

(06 1) 458–6070
telefonszámon!

45 383 Ft

14 Hitelkártya záró egyenleg:

-151 952 Ft

15 ÁRUHITEL EXPRESSZ:

Hitelkártyához tartozó ﬁx futamidejű hitelek:
Tranzakció
rögzítés dátuma

Hitelügylet
azonosító

2017.05.18.

43192132622101

Induló összeg

Futamidő alatt
visszaﬁzetendő

Éves ügyleti
kamat

THM

Kezelési költség

Hátralévő
hónapok
száma

Törlesztőrészlet

98 880 Ft

98 880 Ft

0%

0%

0 Ft
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4 944 Ft
4 944 Ft

Áruhitel Expressz/Joker24/Mindig kéznél kölcsön törlesztőrészleteinek összege:
Tájékoztató információ:
Bank által megﬁzetett pénzügyi tranzakciós illeték összege:
Ügyfél által megﬁzetett pénzügyi tranzakciós illeték összege:

Ha még nem tette meg,
aktiválja most hitelkártyáját a

Jóváírás

4 569 Ft

1,38 Ft
0,00 Ft
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Hitelkártya nyitó egyenleg:
Az elszámolási időszak első napján fennálló tartozás, a ﬁx futamidejű hitelek nélkül.
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Fontos: Minden hónapban ﬁzesse be a havi törlesztőrészletek összegét a számlakivonat előoldalán jelzett ﬁzetési határidőig!
Az esedékes havi törlesztőrészletek a kamat és a tőketartozás időarányos részét tartalmazzák. Ha a havi törlesztőrészlet nem, vagy csak
részben érkezik be határidőre, az alszámlákon mutatkozó elmaradást a Bank a Cetelem hitelkártya hitelkerete terhére számolja el. Ha az
előző egy évben kártyadíj beﬁzetésére nem került sor vagy a hitelkártya még nem volt aktiválva, akkor az éves kártyadíj is felszámolásra
kerül. A hitelkeret terhére elszámolt tartozás után a Bank jogosult a hitelkártya hirdetményben meghatározottak szerinti kamatot és
egyéb díjakat, illetve elmaradás esetén késedelmi kamatot felszámítani. A csak részben megﬁzetett törlesztőrészletből a Bank először a
kamattartozást írja jóvá, majd a maradék összeget a tőketartozásra számolja el.
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HITELKÁRTYA FORGALOM:

www.cetelem.hu/szamlakivonat

A fenti szolgáltatások a 2007. évi CXXVII. Tv. alapján tárgyi adómentesek. A felszámított áfa összege 0 Ft. A Bank ezt a számlakivonatot gépi
úton állította elő, amely cégszerű aláírás nélkül is hiteles. A készpénzfelvétel díja közvetített szolgáltatást tartalmaz.

