
SÅ HÄR LÄSER DU FAKTURAN
Disponibelt belopp är den kredit du kan använda vid faktureringstidpunkten
Kreditlimiten är maximibeloppet för din kredit
Den totala skulden

Kreditens totala slutsaldo, dvs. det totala skuldbeloppet vid faktureringstidpunkten, om eventuella ofak-
turerade köp med jämna rater eller köp med förfallodag som kan ändras finns på krediten.

Referensnummer
Minimimånadsrat som du ska betala

Du kan också betala ett större belopp än minimiraten. En större betalning än minimiraten amorterar på 
kapitalet. En tilläggsbetalning makulerar inte fakturan för följande månad.

Fakturans totala slutsaldo, dvs. det totala skuldbeloppet vid faktureringstidpunkten.

Fakturans totala slutsaldo omfattar alla transaktioner under faktureringsperioden (eventuella amorte-
ringar, köp och månadsraten för köp med jämna rater). I slutsaldot ingår eventuella räntor och kostnader 
fram till fakturans förfallodag, men ändå inte kommande ofakturerade månadsrater för köp med jämna 
rater eller köp med förfallodag som kan ändras.

Eventuella ofakturerade köp

Köp med jämna rater:  köpdatum, räntedag för senaste rat, antalet återstående rater, ursprungligt belopp 
för köpet, köpställe, det belopp som återstår av köpet.

Köp med förfallodag som kan ändras: köpdatum, förfallodag för den första fakturan, identifikation, köp-
ställe, köpbelopp.

Slutsaldo och betalning på föregående faktura.
Transaktioner visas specificerade.

Så här läser du fakturan

Minimimånadsrat som 
du ska betala

Du kan också betala ett större 
belopp än minimiraten. En 

större betalning än minimira-
ten amorterar på kapitalet. En 

tilläggsbetalning makulerar 
inte fakturan för följande 

månad.

Kreditlimiten är 
maximibeloppet för din 

kredit

Referensnummer

Slutsaldo och 
betalning på 

föregående faktura

Disponibelt belopp är den 
kredit du kan använda vid 

faktureringstidpunkten

Fakturans totala slutsaldo, 
dvs. det totala skuldbeloppet 

vid faktureringstidpunkten
Fakturans totala slutsaldo omfattar 

alla transaktioner under fakturerings-
perioden (eventuella amorteringar, 
köp och månadsraten för köp med 

jämna rater). I slutsaldot ingår even-
tuella räntor och kostnader fram till 
fakturans förfallodag, men ändå inte 
kommande ofakturerade månadsra-
ter för köp med jämna rater eller köp 

med förfallodag som kan ändras.

Transaktioner visas 
specificerade

Eventuella ofakturerade köp

Köp med jämna rater: köpdatum, räntedag 
för senaste rat, antalet återstående rater, 
ursprungligt belopp för köpet, köpställe, 

det belopp som återstår av köpet. 
 

Köp med förfallodag som kan ändras:
köpdatum, förfallodag för den första 

fakturan, identifikation, köpställe, 
köpbelopp.

XXXX,XX
XXXX XXX

XXXX,XX
XXX,XX

Den totala skulden
Kreditens totala slutsaldo, dvs. 

det totala skuldbeloppet vid 
faktureringstidpunkten, om 
eventuella ofakturerade köp 

med jämna rater eller köp med 
förfallodag som kan ändras finns 

på krediten.

Confidential 

  RÄKNING/KONTOUTDRAG       
  FAKTURERINGSPERIOD            19.02.19 - 20.03.19       

Datum Kontonummer 

20.03.19 1234567     

EXEMPEL KUND

Exempelgatan 1 
00020 NORDEA

*2481/123

19.02. SLUTSALDOT PÅ FÖREGÅENDE FAKTURA 49.83 0.00 49.83
49.83- 49.83-     11.03. 11.03.  03112584OC277754 BETALNING

KORTETS NUMMER / KORTINNEHAVARENS NAMN
05.02. 08.02.  190205 FÖRSALJARE 1 OY    49.83            

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

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

08.04.19 49.83       FAKTURANS SLUTSALDO SAMMANLAGT      

OFAKTURERADE INKÖP
Köpd  Ränted
05.02. 08.02.  RATER 34  1794.00  FÖRSÄLJARE 1 OY   1 694.34 
05.02. 05.05.  190210 108    FÖRSÄLJARE 3 OY      400,00

Vår kundtjänst har nya öppettider. Vi hjälper dig i fortsättningen mån-fre klo 9-16.30 på numret 0200 86211.

HELA SKULDEN SAMMANLAGT  08.04.19 2144,17   

Förfallodag Belopp Euro 

MINIMIBELOPP SOM SKALL BETALAS 08.04.19 49.83

NDEAFIHH  Kundtjänst 0200 86211 mån-fre 9-16.30 (lna/msa) Nordea Finans Finland Ab
Aleksis Kivis gata 9
00020 NORDEA

FI87 1279 3000 3876 92   Förkomna kort / Spärrtjänst
  020 333 (24h)  rahmc5 

IBAN BIC 
Mottagarens 
kontonummer 

FI87 1279 3000 3876 92 NDEAFIHH 

Mottagare Nordea Finans Finland Ab 

Betalarens 
    Ange referensnummer vid betalning. 
Kreditens referensnummer är alltid densamma.

namn och 
adress 

Underskrift 

EXEMPEL KUND

Exempelgatan 1 
00020 NORDEA

 Om du vill kan du förstora gireringens belopp. 

Ref.nr 
1234567800

Från konto nr 
Förf.dag 

08.04.19

Euro 
49.83

Betalningen förmedlas till mottagaren enligt
villkoren för betalningsförmedling och endast
till det kontonummer som betalaren angivit.

BANKEN

PRODUKTNAMN
(KORTNUMMER)

Kreditlimit Euro 

    2 500.00

Månadsrat Euro 

     17.00

Ränta % 

 11.692

Tillgängligt Euro 

      355.83      

Referens nr 

  1234567800     

Datum Räntedag Beteckning Förklaring Kostnader Saldo/transaktioner 
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