AWERS ZESTAWIENIA:

z dnia 20.03.2018

A
13.04.2018

B
C

D
E
A
F
13.04.2018

G
H

Pytania dotyczące karty: 195 00
Zastrzeżenie karty: +48 71 358 22 20
(koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

Legenda:
Legenda:
A Minimalna kwota spłaty – kwota, którą należy spłacić tak, by dotarła na rachunek karty przed upływem terminu
A Minimalna kwota spłaty – kwota, którą należy spłacić tak, by dotarła na rachunek karty przed upływem terminu spłaty.
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spłaty. Jest to kwota w wysokości 5% wykorzystanego limitu, minimum 50 zł (wraz z ewentualnymi: ratami
Jest to kwota w wysokości 5% wykorzystanego limitu, minimum 50 zł (wraz z ewentualnymi: ratami z tytułu planów spłat
z tytułu planów spłat ratalnych, zaległościami oraz kwotą przekroczonego limitu).
ratalnych, zaległościami oraz kwotą przekroczonego limitu).
Dostępny limit kredytowy – kwota limitu, która pozostała do dyspozycji po odjęciu wykorzystanej części.
Dostępny limit kredytowy – kwota limitu, która pozostała do dyspozycji po odjęciu wykorzystanej części.
Twój limit na karcie – kwota limitu odnawialnego na karcie przyznana przez Bank do Twojej dyspozycji.
Twój limit na karcie – kwota limitu odnawialnego na karcie przyznana przez Bank do Twojej dyspozycji.
Saldo zadłużenia – kwota, której spłata w całości, w terminie podanym na zestawieniu, upoważnia do
Saldo zadłużenia – kwota, której spłata w całości, w terminie podanym na zestawieniu, upoważnia do skorzystania z okresu
skorzystania z okresu bezodsetkowego (czyli od transakcji bezgotówkowych nie zostaną naliczone odsetki,
bezodsetkowego (czyli od transakcji bezgotówkowych nie zostaną naliczone odsetki, z wyłączeniem transakcji rozłożonych
z wyłączeniem transakcji rozłożonych na plany spłat ratalnych). Jest to wartość wykorzystanego limitu (bez
na plany spłat ratalnych). Jest to wartość wykorzystanego limitu (bez kapitału pozostającego do spłacenia z tytułu planów
kapitału pozostającego do spłacenia z tytułu planów spłat ratalnych), powiększona o naliczone odsetki i opłaty
spłat ratalnych), powiększona o naliczone odsetki i opłaty oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia.
oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia.
Kapitał (plan spłat ratalnych) – kapitał pozostający do spłacenia z tytułu planów spłat ratalnych.
Kapitał (plan spłat ratalnych) – kapitał pozostający do spłacenia z tytułu planów spłat ratalnych.
Zaległości – niespłacona kwota, wskazana jako wymagana na poprzednim zestawieniu. Zaległości należy spłacić niezwłocznie.
Zaległości – niespłacona kwota, wskazana jako wymagana na poprzednim zestawieniu. Zaległości należy spłacić
Termin spłaty – data, do której spłata zadłużenia powinna trafić na rachunek karty.
niezwłocznie.
Termin spłaty – data, do której spłata zadłużenia powinna trafić na rachunek karty.

21.02.2017 23.02.2017
23.02.2017 23.02.2017
26.02.2017 27.02.2017

09.03.2017
REWERS09.03.2017
ZESTAWIENIA:
20.03.2017
20.03.2017
20.03.2017
20.03.2017
20.03.2017

20.03.2017
20.03.2017
20.03.2017
20.03.2017
20.03.2017

I
J

K

21.02.2018 23.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
26.02.2018 27.02.2018

L
13.04.2017

09.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018

09.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018

M

D
E
A
F
13.04.2018

G
H

Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000040562; NIP 527-20-46-102
Kapitał zakładowy wpłacony w całości 520.000.000,00 zł

H Rachunek
– numer
rachunku
przeznaczonego
do spłaty
Rachunekkarty
karty
– numer
rachunku
przeznaczonego
dozadłużenia.
spłaty zadłużenia.
I Data
– dzień,
w którym
została
dokonana
transakcja.
Datatransakcji
transakcji
– dzień,
w którym
została
dokonana
transakcja.
J Data
– dzień,
w którym
transakcja
zostałazostała
zaksięgowana
na rachunku
karty. Data karty.
ta decyduje
Data księgowania
księgowania
– dzień,
w którym
transakcja
zaksięgowana
na rachunku
Data otaprzypisaniu
decyduje
transakcji
do danego
cyklu rozliczeniowego.
o przypisaniu
transakcji
do danego cyklu rozliczeniowego.

K Transakcja
– wypłata
pieniędzy
z bankomatu
lub w kasie
Transakcjagotówkowa
gotówkowa
– wypłata
pieniędzy
z bankomatu
lub Banku.
w kasie Banku.
L Transakcja
Transakcja bezgotówkowa
– płatność
kartąkartą
za zakupy
w sklepach
tradycyjnych
i internetowych.
bezgotówkowa
– płatność
za zakupy
w sklepach
tradycyjnych
i internetowych.
M Wykaz
na na
rachunku
kartykarty
– wszystkie
transakcje
gotówkowe
i bezgotówkowe
dokonanedokonane
kartą oraz
Wykaz transakcji
transakcjii operacji
i operacji
rachunku
– wszystkie
transakcje
gotówkowe
i bezgotówkowe
naliczone
raty,
odsetki iraty,
opłaty,
a takżei otrzymane
płatności
(czyli spłaty
zadłużenia).
kartą oraz
naliczone
odsetki
opłaty, a także
otrzymane
płatności
(czyli spłaty zadłużenia).

