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Förklaring av kontoutdraget 
Sida 1 på fakturan 
1. Beviljad kredit 

Din senast beviljade kreditgräns. 
2. Aktuell skuld 

Den totala skulden på kontot, inklusive köp som är upplagda som räntefria delbetalningar. 
3. Årsränta 

Räntesatsen som används för att beräkna eventuell räntedebitering på ditt konto. 
4. Betalning till bankgiro 

Det bankgironummer du använder för att göra en inbetalning till oss. 
5. OCR-nummer 

Ditt personliga referensnummer du anger vid inbetalning till ovanstående bankgironummer. OCR-numret 
är alltid det samma, och kan användas för inbetalning till kontot när som helst. 

6. Förfallodag 
Det datum vi senast behöver ha mottagit din inbetalning. 

7. Lägsta belopp att betala 
Beloppet du finner här, är vad som lägst ska vara oss tillhanda på förfallodatumet. 

8. Lägsta belopp att betala för fortsatt räntefri delbetalning: 
Detta är vad du som lägst behöver betala för att den eventuella räntefria delbetalningen på kontot ska 
förbli räntefri. Summan innefattar 1/4 av köpets totalkostnad, 1/20 av den totala, övriga skulden på 
kontot, en eventuell uppläggningsavgift och den eventuellt debiterade administrationsavgiften. 

Sida 2 på fakturan 
9. Transaktioner 

Här ser du de transaktioner som skett på kontot under perioden. Om du gjort ett köp hos auktoriserad 
verkstad visas den transaktionen under ”Pågåenderäntefria delbetalningar” .  

10. Ingående saldo från föregående period 
Föregående månads ”utgående saldo efter perioden”. 

11. Utgående saldo efter perioden 
Utgående saldo är det belopp som kvarstår efter perioden. Utgående saldo beräknas på följande sätt: 
Ingående saldo i perioden + månadens transaktioner + eventuella avgifter och räntedebiteringar – 
eventuella in- och återbetalningar. 

12. Pågående räntefria delbetalningar 
Här visas mer detaljerad information om dina pågående räntefria delbetalningar. 

13. Extra amorterat 
Om du har gjort en större än nödvändig-, eller en extra inbetalning på din räntefria delbetalning, visas det 
här. (Tänk på att extra inbetalningar i första hand går mot eventuella räntebärande köp, det är först när 
sådana inte finns kvar att betala på kontot som din räntefria delbetalning påverkas av din extra 
inbetalning). 

14. Att betala 
Delaviseringen för den räntefria delbetalningen som redovisas på samma rad. OBS: Information om vad 
du behöver betala för att följa delbetalningsvillkoren för räntefriaköp redovisas på fakturans förstasida: 
punkt 9. 

15. Återstår efter betalning 
Efter att du betalat din delavisering denna månad är detta skulden som kvarstår att betala på din 
pågående räntefria delbetalning. 
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