AUGUSZTUSI HITELKÁRTYA SZÁMLAKIVONAT
HITELES MÁSOLAT

SZÁMLAKIVONAT TÁJÉKOZTATÓ
1/2 OLDAL
Minta adatokat tartalmaz
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TELEBANK: 06 80 350 350 | WWW.MKB.HU

ADATOK
Hitelszámlaszám: 10100895-12345678-12345678
Kártyaszám: 5256 12xx xxxx 1234
Termék azonosító: GO0006CMRDSP
Termék neve: Go! Hitelkártya
Kedvezmény azonosító: LOY004
Szerződéskötés dátuma: 2014.10.30.
Elszámolási időszak: 2022. augusztus 1 - 2022. augusztus 31.
Kivonat kelte: 2022. augusztus 31.
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HITELKERETEN
BELÜLI HÁTRALÉKMENTES ÜGYFÉL
MINTA
JÁNOS PÉTER
TESZT ÚT 11. LILA UTCA 1000.
APRAJAFALVA
1011
9999

FIZETENDŐ ÖSSZEG ÉS BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ
MINIMUM FIZETENDŐ ÖSSZEG:

8 901 Ft

Hitelkártya:

2 434 Ft
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Részletformáló:
TELJES FIZETENDŐ ÖSSZEG:

Szeptember

6 467 Ft

15

55 153 Ft
48 686 Ft

Hitelkártya:
Részletformáló:

6 467 Ft
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A jelzett határidőig legalább a minimum fizetendő összegnek be kell érkeznie a hitelszámlára,ellenkező esetben a Bank a kártya használatát korlátozhatja és
késedelmi-díjat számíthat fel, melynek összege 3 891 Ft.

TELJES HITELKERET: 200 000 FT
Az Ön egyenlege az alábbi két részből áll össze:
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HITELKÁRTYA
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NYITÓ EGYENLEG:

51 006 Ft

ÖSSZESÍTETT RÉSZLETFORMÁLÓ TÁBLÁZAT

NYITÓ EGYENLEG:

55 418 Ft

Terhelések:

6 680 Ft

Terhelések:

0 Ft

Jóváírások:

-9 000 Ft

Jóváírások:

-4 874 Ft

ZÁRÓ EGYENLEG:

48 686 Ft

ZÁRÓ EGYENLEG:

50 544 Ft
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2/2 OLDAL

TARTOZÁS ÖSSZESEN: 99 230 Ft,KÖNYVELÉSRE VÁR: 30 000 Ft, FELHASZNÁLHATÓ HITELKERET: 70 770Ft
A Foglalásban lévő tranzakció a Felhasználható hitelkeretet csökkenti.
A részletformáló szolgáltatással törlesztett tartozása a hitelkártyához tartozó hitelkeret része. A szolgáltatás részleteit a kivonat végén találja.

TERHELÉSEK ÉS JÓVÁÍRÁSOK
Ez egy gépi úton előállított kivonat, mely a Bank cégszerű aláírása nélkül is hivatalos okiratnak minősül.
1056 Budapest, Váci u. 38 | Adószám: 10011922-4-44 CSASZ: 17782672-5-44 | Telefon: 06 80 350 350

TRANZAKCIÓ NAPJA

KÖNYVELÉS NAPJA

TRANZAKCIÓ

2014.07.31

2014.08.04

Átutalás

JÓVÁÍRÁS

2014.08.13

2014.08.13

Kamat

2014.08.15

Részletformáló havi kamat

TRANZAKCIÓ NAPJA
2014.08.15

KÖNYVELÉS NAPJA
2014.08.15

TRANZAKCIÓ
Részletformáló tőketörlesztés

JÓVÁÍRÁS

2022.07.31
2014.08.15

2022.08.04
2014.08.15

Átutalás
Részletformáló tőke átvezetés

-9 000 Ft
-4 874 Ft

2022.08.13
2014.08.31

2022.08.13
2014.08.31

Kamat
Havi számlavezetési díj

2022.08.15

Részletformáló havi kamat

2022.08.15

Részletformáló tőketörlesztés

2022.08.15

Részletformáló tőke átvezetés
Vásárlás

2022.08.15
FORGALOM ÖSSZESEN:
2022.08.15
KÖNYVELÉSRE VÁR
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2022.08.15
2014.08.31

2/2 OLDAL

-9 000 Ft

2014.08.15

TERHELÉSEK ÉS JÓVÁÍRÁSOK

TERHELÉS

5

15

3 Ft
1 593 Ft
TERHELÉS
4 874 Ft

3 Ft
210 Ft
-13 874 Ft

1 593 Ft
6 880 Ft
4 874 Ft

-4 874 Ft

2022.08.31
Havi számlavezetési díj
2022.08.31
A negatív előjelű (-) összegek az Ön befizetéseit jelentik.
A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról értelmében a kivonaton feltüntetett tranzakciók mentesek az adó alól.
FORGALOM ÖSSZESEN:

10
11
RÉSZLETFORMÁLÓ

30 000 Ft
210 Ft

-13 874 Ft

6 880 Ft

KÖNYVELÉSRE VÁR

TISZTELT ÜGYFELÜNK!
2022.08.31
Vásárlás
30 000 Ft
AZONOSÍTÓ
01
Felhívjuk
szíves
figyelmét,
hogy
amennyiben
csak
az
aktuális
havi miA negatív előjelű (-) összegek az Ön befizetéseit jelentik.
fizetendő
fizeti be, azzal megnöveli a teljes tartozása
A
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról értelmében
a kivonaton
feltüntetett tranzakcióknimum
mentesek
az adóössszeget
alól.
Hitelösszeg
72 000
Ft
visszafizetéséhez szükséges időt, valamint a teljes tartozás rendezéséig fizetendő kamatdíjeket! Üdvözlettel, Budapest Bank
Éves kamat
34,50%

RÉSZLETFORMÁLÓ
Havi
tőketörlesztő

4 954 Ft

Havi kamattörlesztő
AZONOSÍTÓ
Aktuális törlesztő sorszáma
Hitelösszeg
FENNÁLLÓ TŐKETARTOZÁS
Éves kamat

1 513 Ft

Havi tőketörlesztő
Havi kamattörlesztő
Aktuális törlesztő sorszáma
FENNÁLLÓ TŐKETARTOZÁS

TRANZAKCIÓS ILLETÉK
TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi ranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXIV.
Felhívjuk
szíves 2014.08.01
figyelmét,
hogy
amennyiben
csak az aktuális
havi
mitörvény alapján
- 2014.08.31.
időszakra
vonatHónapról-hónapra
itt tájékoztatjuk
Öntelszámolási
a hitelkártyájához
kapcsolódó
nimum
fizetendő össszeget
fizeti
azzal megnöveli
tartozása
kozó illetékköteles
műveletei
utánbe,
a megállapított
és a
a teljes
Bank által
fizefontos
tudnivalókról,
változásokról.
visszafizetéséhez
szükséges
tendő illeték összege:
0.23 Ft.időt, valamint a teljes tartozás rendezéséig fizetendő kamatdíjeket! Üdvözlettel, Budapest Bank
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6/14
72 000 Ft

12

50 544 Ft

34,50%

4 954 Ft
1 513 Ft
6/14

50 544 Ft
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TRANZAKCIÓS ILLETÉK
Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi ranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXIV.
törvény alapján 2014.08.01 - 2014.08.31. elszámolási időszakra vonatkozó illetékköteles műveletei után a megállapított és a Bank által fizetendő illeték összege: 0.23 Ft.

MKB BANK HITELKÁRTYA SZÁMLAKIVONAT TÁJÉKOZTATÓ
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Kérjük, figyelmesen olvassa át a tájékoztatónkat, amely a hitelkártya használathoz is ad néhány jó tanácsot.
A hitelkártya kivonat erre az időszakra vonatkozik, ezt nevezzük a továbbiakban Tárgyhónak.
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Hitelszámlaszám: Az a számlaszám, amelyen a hitelkeret rendelkezésre áll, befizetés esetén erre szükséges utalni.
Kártyaszám: A hitelkártyának a száma, amellyel kapcsolatban a kivonatban listázott tranzakciók vonatkoznak.
Termék azonosító megjelenik: A Hitelkártya Hirdetményekben ezen Termékazonosítók alapján lehet kikeresni a termékeket.
Termék neve megjelenik: a termék azonosítóhoz tartozó elnevezés. A könnyebb eligazodást segítendő a Kiegészítő Hitelkártya Hirdetmény tartalmazza, a régi
kártyaszám alapú és az újonnan bevezetett Termékazonosító megfeleltetést.
Kedvezmény azonosító megjelenik: A Hitelkártya Hirdetményekben ezen Kedvezményazonosítók alapján lehet kikeresni a kapcsolódó kedvezményeket. Ez az
azonosító a Hitelkártya Kivonatán akkor lesz feltüntetve, ha hitelkártyájához tartozik kedvezmény.
Szerződéskötés dátuma: az a dátum, amikor Ön és a Bank által is aláírásra került a Hitelkártya szerződése.
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Minimum fizetendő összeg: Az Ön szerződése alapján megállapított minimális törlesztés, melynek a fizetési határidőig szükséges beérkeznie a hitelszámlaszámra.
Amennyiben csak a Minimum fizetendő összegnek megfelelő befizetést teljesít, úgy ebben az esetben nem tudja igénybe venni a kamatmentes periódus nyújtotta
előnyöket, és a Bank valamennyi vásárlásnak minősülő tranzakciója után, az egyes költések napjától ügyleti kamatot számít fel, amelynek összegével a hónap végén
megterheli hitelszámláját.
A Minimum fizetendő összeg két összegből tevődhet össze:
• Hitelkártya egyenleg után fizetendő összeg: Az adott hónapban a hitelkártyával kihasznált hitelkeret (Hitelkártya záró egyenleg) a szerződésben megjelölt százaléka.
• Részletformáló termék törlesztő részlete: A hitelkártyán lévő részletformáló konstrukció esedékes havi törlesztő-részlete.
A Teljes fizetendő összeg:
A Teljes fizetendő összeg két összegből tevődik össze:
• Hitelkártya egyenleg után fizetendő összeg: A hó végi záróegyenleg a részletformáló szolgáltatásba helyezett összeg nélkül.
• Részletformáló termék törlesztő részlete: A hitelkártya terhére befoglalt részletformáló konstrukcióban törlesztendő egy havi részlet.
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A fizetés beérkezési határideje:
Az a legkésőbbi időpont, melyre a minimum visszafizetendő összegnek be kell érkeznie a hitelszámlára. Ha ez munkaszüneti napra esik, akkor a következő
munkanap. FIGYELEM! A beérkezési határidő nem fizetési határidő! A beérkezési idő az az időpont, amikor az Ön által befizetett / átutalt összeget a Bank a
hitelszámláján jóváírja és ezzel egyidejűleg a befizetés összegével csökkenti a hitelszámlán nyilvántartott Bank felé fennálló tartozását. Javasoljuk, hogy a csekkes
befizetést még a fizetési határidő előtt néhány munkanappal tegye meg, hogy a pénz időben beérkezhessen a számlára.
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Teljes hitelkeret: A hitelbírálat során jóváhagyott hitelkeret összege. Amennyiben Ön részletformáló szolgáltatást is igénybe vett, a hitelkeret 2 részből áll, a
Hitelkártya keretből, amely egy rulírozó típusú, futamidő nélküli hitel, illetve a Részletformáló szolgáltatás(ok)ból, amely zárt végű, kedvező kamatozású és fix
futamidejű és törlesztőrészletű hitel.
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Hitelkártya:
• Nyitó egyenleg: Az előző havi Hitelkártya záró egyenleggel egyezik meg. Ez az összeg volt az Ön bank felé fennálló tartozása a hitelkártyával kapcsolatban a
tárgyhó elején.
• Terhelések: Tárgyhavi hitelkártya költések. Ezzel az összeggel nőtt a tárgyhónapban az Ön bank felé fennálló tartozása. (pl. vásárlás hitelkártyával)
• Jóváírások: Tárgyhavi hitelkártyára jóváírt összegek. Ezzel az összeggel csökkent a tárgyhónapban az Ön bank felé fennálló tartozása. (pl. hitelkártya tartozás
csekk befizetése)
• Záró egyenleg: A tárgyhavi terhelések és jóváírások különbözete. Ez az összeg az Ön bank felé fennálló tartozása a hitelkártyával kapcsolatban a tárgyhó végén.
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Részletformáló:
A Részletformáló konstrukció igénybevételével Ön a hitelkártyáján keletkezett tartozását kedvező kamatozással, fix futamidő alatt, egyenlő részletekben fizetheti vissza.
• Nyitó egyenleg: A tárgyhó elején fennálló részletformáló tőketartozás összege. A tárgyhót megelőző hónap Részletformáló Záró egyenleggel egyezik meg. Ez az
összeg volt az Ön bank felé fennálló tartozása a részletformáló termék(ek)kel kapcsolatban a tárgyhó elején.
• Terhelések: Adott havi részletformáló(k) tőke tartozással kapcsolatos terhelések összege.
• Jóváírások: Adott havi részletformáló(k) tőke tartozással kapcsolatos jóváírások összege.
• Záró egyenleg: Ez az összeg az Ön bank felé fennálló tartozása a részletformáló termék(ek)kel kapcsolatban a tárgyhó végén.
Amennyiben Ön nem rendelkezik részletformáló termékkel a hitelkártya részletformálóra befoglalt összege 0 Ft. Amennyiben Ön több Részletformáló szolgáltatással
is rendelkezik, akkor valamennyi szolgáltatás külön-külön a Részletformáló résznél kerül feltüntetésre (lásd 12. pont).
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Tartozás összesen: A Hitelkártya és Részletformáló Záró egyenlegeinek összege. Ez az Ön bank felé fennálló összes tartozása jelen hitelkártyával kapcsolatban a
tárgyhó végén. Az Ön hitelkártya tartozása az Ön felhasználható hitelkeretét csökkenti.
Könyvelésre vár: A hitelkártya számlán befoglalt, de még le nem könyvelt tranzakciók összege. A foglalásban lévő tranzakció az Ön felhasználható hitelkeretét
módosítja. Amennyiben Önnek nincs könyvelésre váró tétele ez az összeg nem jelenik meg.
Felhasználható hitelkeret: Az Ön teljes hitelkeretének, Tartozásának és Könyvelésre váró tételeinek különbözete. Az a szabad hitelkeret, ami az Ön rendelkezésére
áll, felhasználható készpénzfelvételre, vásárlásra, részletformáló termék vásárlására.
Hitelkeret túllépés: Egyes terhelések folytán – mint például a díjak és kamatok - a Teljes felhasználható hitelkeretet meghaladhatja a hitelkártya tartozása.
Amennyiben ez az eset fennáll, az alábbi figyelmeztetés olvasható a kivonaton: „Ön túllépte hitelkeretét! Kérjük hitelkeret túllépésből adódó hátralékot haladéktalanul
rendezze!” A hitelkeret túllépés összegét a minimum fizetendő összegen felül minden esetben be kell fizetnie.
Túlfizetés: Amennyiben Ön a teljes fizetendő összegnél nagyobb összeget fizetett be, a hitelkártya egyenlegében túlfizetés tapasztalható. Amennyiben ez az eset
fennáll, a „túlfizetés” kifejezés olvasható a nyitó és / vagy záró egyenleg mellett
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Terhelések és jóváírások: Itt láthatóak a tárgyhóban terhelt és jóváírt tranzakciók.
Itt kerül részletezésre, hogy a Hitelkártya és a Részletformáló Nyitó egyenlegből milyen tranzakciók során alakultak ki a Hitelkártya és Részletformáló Záró
egyenlegek.
A Terhelések és Jóváírások táblázat tartalma:
Tranzakció napja: A terhelés elindításának napja, az a dátum, amikor a tranzakció történt (pl. kártyás vásárlás esetén a vásárlás dátuma).
Könyvelés napja: Az a nap, amikor a tranzakció lekönyvelésre kerül a hitelkártyához tartozó hitelszámlán. Vásárlás, készpénz felvétel esetén ez eltérhet a
tranzakció napjától, egyben az a nap, amelytől a Bank a tranzakció utáni kamatot számítja (kamatszámítás első napja). Átmeneti időszakban az összeg Könyvelésre
vár státuszba kerül, a hitelkártyán már nem hozzáférhető. A Könyvelésre váró tételek a következő havi kivonatban már könyvelt tételként szerepelnek majd, azaz
megjelenik a könyvelésük dátuma is.
Tranzakció: A Tranzakció megnevezése.
Jóváírás: A jóváírások az Ön hitelkártya/részletformáló tartozását csökkentik, ezért negatív értékkel szerepelnek. A jóváírások a hitelkeretből igénybe vehető
keretrészt növelik.
Terhelés: A terhelések az Ön hitelkártya/részletformáló tartozását növelik, ezért pozitív értékkel szerepelnek. A terhelések a hitelkeretből igénybe vehető keretrészt csökkentik.
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Forgalom összesen:
• Jóváírások: A tárgyhóban történt összes könyvelt jóváírás.
• Terhelések: A tárgyhóban történt összes könyvelt terhelés.
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Könyvelésre vár:
A könyvelésre váró tételek a kivonat készítésének napján még nem kerültek könyvelésre, de hitelkártya keretet módosítják.
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Részletformáló: A részletformáló konstrukció igénybevételével Ön a hitelkártyáján keletkezett tartozását kedvező kamatozással, fix futamidő alatt, egyenlő
részletekben fizetheti vissza. A hitelkártya kerete erejéig bármennyi részletformáló igényelhető ismételt hitelbírálat nélkül. Ebben a blokkban annyi táblázat jelenik
meg, ahány aktív és még nem aktivált részletformáló termékkel rendelkezik.
Azonosító: A részletformáló azonosító száma, melyből többel is rendelkezhet egy időben.
Hitelösszeg: A részletformáló termékre a hitelkártyán befoglalt tőke összege. Ez az összeg a vásárolt termék ára.
Éves kamat: A hitelkártya szerződésben megállapított éves kamat.
Havi tőketörlesztő: A részletformáló termék aktuális havi tőketörlesztő részlete.
Havi kamattörlesztő: A részletformáló termék aktuális havi kamattörlesztő része.
Aktuális törlesztő sorszáma: A tárgyhavi részletformáló sorszáma.
Fennálló tőketartozás: A tárgyhavi tőketörlesztést követően fennálló tőketartozás.
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Információs doboz: Itt jelennek meg a Bank által közölt legfontosabb Önt érintő üzenetek, információk.

