
KUVA ESIMERKKILASKUSTA JOKA SISÄLTÄÄ 
SEURAAVAT KOHDAT:
Käyttövara

Käytettävissä oleva summa laskutushetkellä

Luottoraja

Luottosi maksimimäärä

Koko velka yhteensä

laskutushetkellä laskettu luoton kokonaisvelka, mikäli luotolla on mahdollisia laskuttamattomia tasaerä 
ja eräpäivänsiirrollisia ostoja.

Viitenumero
Maksettava minimi kuukausierä

Halutessasi voit maksaa vähimmäiserää suuremman summan. Vähimmäiserää suurempi suoritus lyhen
tää pääomaa. Lisäsuoritus ei poista seuraavan kuukauden laskua.

Laskun loppusaldo yhteensä, eli laskutushetkellä laskettu luoton kokonaisvelka.

Laskun loppusaldo yhteensä sisältää kaikki laskutuskauden tapahtumat (mahdolliset lyhennykset, ostot 
ja tasaeräoston kuukausierän). Loppusaldo sisältää mahdolliset korot ja kulut laskun eräpäivään saakka, 
ei kuitenkaan tulevia laskuttamattomia kuukausieriä tasaerä ja eräpäivän siirrollisista ostoista.

Mahdolliset laskuttamattomat ostot

Tasaeräosto:  Ostopäivä, viimeisen maksu erän korkopäivä, jäljellä olevien erien lukumäärä, oston alkupe
räinen määrä,   
ostopaikka, oston jäljellä oleva määrä.

Eräpäiväsiirrollinen osto:

Ostopäivä, ensimmäisen laskun eräpäivä, tunnus, ostopaikka, oston määrä.

Edellisen laskun loppusaldo ja maksusuoritus.
Tapahtumat eriteltynä.

Näin luet laskuasi

Maksettava minimi 
kuukausierä

Halutessasi voit maksaa  
vähimmäiserää suuremman 

summan. Vähimmäiserää suu
rempi suoritus lyhentää pää
omaa. Lisäsuoritus ei poista 

seuraavan kuukauden laskua.

Luottoraja, 
eli luottosi 

maksimimäärä

Viitenumero

Edellisen laskun  
loppusaldo ja  

maksusuoritus

Käyttövara, eli käytettävissäsi  
oleva summa  

laskutushetkellä

Laskun loppusaldo yhteensä, 
eli laskutushetkellä laskettu 

luoton kokonaisvelka

Laskun loppusaldo yhteensä sisältää 
kaikki laskutuskauden tapahtumat 
(mahdolliset lyhennykset, ostot ja 

tasaeräoston kuukausierän). Loppu
saldo sisältää mahdolliset korot ja 
kulut laskun eräpäivään saakka, ei 

kuitenkaan tulevia laskuttamattomia 
kuukausieriä tasaerä ja eräpäivän

siirrollisista ostoista.

Tapahtumat  
eriteltynä

Mahdolliset  
laskuttamattomat ostot

Tasaeräosto:  Ostopäivä, viimeisen maksu
erän korkopäivä, jäljellä olevien erien luku

määrä, oston alkuperäinen määrä,   
ostopaikka, oston jäljellä oleva määrä. 

 
Eräpäiväsiirrollinen osto:

Ostopäivä, ensimmäisen laskun eräpäivä, 
tunnus, ostopaikka, oston määrä.

XXXX,XX
XXXX XXX

XXXX,XX
XXX,XX

Koko velka yhteensä

 Luoton loppusaldo yhteensä, eli 
laskutushetkellä laskettu luoton 
kokonaisvelka, mikäli luotolla on 

mahdollisia laskuttamattomia 
tasaerä ja eräpäivänsiirrollisia 

ostoja.

Confidential 

 LASKU/TILIOTE      
 LASKUTUSKAUSI      19.02.19 - 20.03.19      

Päivämäärä Luottotilin numero 

20.03.19 1234567    

MALLI ASIAKAS   

Mallikatu 1 
00020 NORDEA

*2481/123

19.02.                           EDELLISEN LASKUN LOPPUSALDO 49.83 0.00 49.83
11.03. 11.03.  03112584OC277754  SUORITUS 49.83-  49.83-    
KORTINNUMERO / KORTINHALTIJAN NIMI 
05.02. 08.02.  190205  MYYJÄLIIKE 1 OY    49.83

-------------------------------   

0.00            49.83
===============================   

 LASKUN LOPPUSALDO YHTEENSÄ      08.04.19 49.83      

LASKUTTAMATTOMAT OSTOT
Ostop  Korkop
05.02. 08.02.  ERÄT 34  1794.00  MYYJÄLIIKE 1 OY  1 694.34 
05.02. 05.05.  190210 108  MYYJÄLIIKE 3 OY  400,00

Asiakaspalvelullamme on uusi aukioloaika. Palvelemme jatkossa ma-pe klo 9–16.30 numerossa 0200 86210.

KOKO VELKA YHTEENSÄ  08.04.19  2144,17  

Eräpäivä Yhteensä Euro 

MAKSETTAVA VÄHIMMÄISERÄ 08.04.19 49.83

Nordea Rahoitus Suomi Oy NDEAFIHH Asiakaspalvelu  0200 86210   ma-pe 9-16.30 (pvm/mpm) 
Aleksis Kiven katu 9 FI87 1279 3000 3876 92   Kortin katoamisilmoitus / Sulkupalvelu 
00020 NORDEA  rahmc5 

IBAN BIC 
Saajan 

tilinumero 
FI87 1279 3000 3876 92 NDEAFIHH 

Saaja Nordea Rahoitus Suomi Oy 

    Käyttäkää maksaessanne viitekentässä olevaa numeroa. 
Maksajan Luoton viitenumero on aina sama. 
nimi ja 
osoite 

Allekirjoitus 

MALLI ASIAKAS

Mallikatu 1 
00020 NORDEA

 Halutessanne voitte muuttaa tilisiirron summaa suuremmaksi. 

Viitenro 
1234567800

Tililtä n:o 
Eräpäivä 

08.04.19

Euro 
 49.83

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajanilmoittaman 
tilinumeron perusteella. 

PANKKI

TUOTENIMI 
(KORTINNUMERO)

Luottoraja Euro 

 2 500.00

Kuukausierä Euro 

 17.00

Korko % 

 11.692

Käytettävissä Euro 

 355.83     

Viitenumero 

 1234567800    

Pvm Korkopvm Tunnus Selite Kulut Saldo/tapahtumat 

xx.xx
xx.xx

xx.xx
xx.xx

xx.xx
xx.xx

xx.xx

xx.xxxx.xx

xx.xx.xx

xx.xx.xx

xx.xx.xx

xx.xx.xx

xx.xx.xx

xx.xx.xx  –  xx.xx.xx

020 333 (24h)
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