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Hitelkártya törlesztőrészlete és biztosítás díja: 602 Ft
Áruhitel Expressz/Joker24 törlesztőrészleteteinek összege: 8 230 Ft

Havi törlesztőrészletek összege (minimálisan fizetendő): 8 832 Ft

Fizetés módja: postai csekk
Kérjük, átutalás esetén kedvezményezettként a hitelk

Fizetési határidő: 2013. május 7.

Felhasználható hitelkeret: 159 598 Ft

Kertész Boldizsár
Budapest
Teréz krt. 55-57.
1062

Hitelkártyaszámla száma: 12345678-12345678-12345678
Engedélyezett hitelkeret: 250 000 Ft
Igényelt hitelkeret:    100 000 Ft

Elszámolási időszak: 2013. 03. 20.-2013. 04. 20.
Záró egyenleg: 90 402 Ft
Hitelkártya havi törlesztőrészlete az igényelt hitelkeret 5%-a.

Keresse az emblémát fizetésnél
és készpénzfelvételnél!

Elszámolási időszak
Az az időszak, ami alatt történt terheléseit és jóváírásait a számlakivonat tartalmazza.

Záró egyenleg
Az elszámolási időszak utolsó napján fennálló teljes tartozás.

Hitelkártyaszámla száma
Amennyiben átutalással fizet, kérjük, erre a számlaszámra utaljon.

Engedélyezett hitelkeret
A Bank által engedélyezett, hitelkártyán elérhető hitelkeret.

Hitelkártya aktuális havi törlesztőrészlete
Hitelkártyával végzett tranzakciók (vásárlás, készpénzfelvétel, átutalás) és díjainak, 
kamatainak havi törlesztőrészlete, valamint az áruhitel szolgáltatás(ok)hoz tartozó hitel-
fedezeti biztosítás havi díja, amit a hitelkártyaszámlán vezetünk.

Áruhitel törlesztőrészleteinek összege
Az Ön által igénybe vett áruhitel szolgáltatás(ok) összesített törlesztőrészlete.

Havi törlesztőrészletek összege
Áruhitel szolgáltatás, hitelkártya és hitelfedezeti biztosítás havi törlesztőrészleteinek összege.

Fizetési határidő
Befizetésének a jelzett időpontig kell beérkeznie a bankhoz.

Felhasználható hitelkeret
A hitelkeretéből rendelkezésre álló hitelösszeg az elszámolási időszak utolsó napján.
Felhasználásához, kérjük, aktiválja hitelkártyáját a (06 1) 458-6070-es telefonszámon!

Fizetés módja
Ön által igényelt, szerződésben rögzített fizetési mód. Az Ön kérésére változtatható.
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TANTANTANTNTATAelkártyaszámla számát adja meg!ártyaszámla számát adja meg! TATA
Megmutatjuk, hogy egyszerű!
Hitelkártya számlakivonat segédlet
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Hitelkártya nyitó egyenleg:  0 Ft

Dátum Forgalom Terhelés Jóváírás

2013.03.20. Biztosítás díja 602 Ft

Havi összes hitelkártya forgalom: 602 Ft 0 Ft

Hitelkártya záró egyenleg:  602 Ft

ÁRUHITEL EXPRESSZ/JOKER24 RÉSZLETEI:
Hitelkártyához tartozó fix futamidejű hitelek:

Tájékoztató információ:
 Bank által megfizetett pénzügyi tranzakciós illeték összege: 3,86 Ft
 Ügyfelet terhelő tranzakciós illeték összege: 0,00 Ft

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.

Tranzakció
rögzítés dátuma

Hitelügylet
azonosító

Induló
hitelösszeg

Éves
ügyleti kamat

Kezelési
költség

Hátralévő
hónapok száma

Törlesztőrészlet

2013.03.01 43049202852101 89 800 Ft 17,93% 0 Ft 12 8 230 Ft
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Hitelkártya nyitó egyenleg
Az elszámolási időszak első napján fennálló tartozás.

Az elszámolási időszak terheléseinek összege.
(Vásárlás, készpénzfelvétel, átutalás, biztosítás, díjak, kamat.)

Az elszámolási időszak jóváírásainak összege.
(Befizetés, kedvezmények, jóváírás.)

Hitelkártya záró egyenleg
Az elszámolási időszak utolsó napján fennálló tartozás.
Utolsó napi egyenleg + terhelések – jóváírások.

Áruhitel Expressz/Joker 24 részletei
Az Ön által igényelt Áruhitel Expressz és/vagy Joker24 szolgáltatásokhoz kapcsolódó
részletes információk.

A tranzakciós illetékkel kapcsolatban a Magyar Cetelem Bank a pénzügyi tranzakciós 
illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvénynek megfelelően jár el. A tranzakciós illeték meg-
fizetése a hitelkártyák esetén kötelező, ami a Bankot terheli. A Bank a törvény által előírt 
információt tájékoztató jelleggel havonta, a hitelkártya számlakivonatokon jeleníti meg.

Aktiválja hitelkártyáját a (06 1) 458-6070-es telefonszámon,
 és sokoldalú társa lesz a mindennapokban:
• készpénzt vehet fel,
• átutalást kérhet lakossági folyószámlájára,
• vásárolhat vele belföldön, külföldön és az interneten!

Hitelkártya számlakivonat segédlet
Megmutatjuk, hogy egyszerű!


