
NAMN NAMNSSON
STORA VÄGEN 10
123 45 STADEN

KONTOUTDRAG
för perioden 2019-10-08 - 2019-11-05

 Viktiga uppgifter

Beviljad kredit: 80 000,00 kr

Aktuell skuld: 26 112,39 kr

Årsränta: 16,15 %

Totalt poängsaldo: 3 816

Betalning

Betala till bankgiro: 302-6093  (DNB Kort)

OCR-nummer: 2764000000000121

Förfallodag: 2019-11-30

Lägsta möjliga belopp att betala: 1 306,00 kr

  
Lägsta belopp att betala för fortsatt 
räntefri delbetalning:

3 844,00 kr

Detta belopp inkluderar "lägsta möjliga belopp att betala" samt en 
administrationsavgift och är vad som ska betalas för att dina pågående räntefria 
delbetalningar hos TUI ska fortsätta vara räntefria.

Vill du höja krediten på ditt TUI Card? Ring Kundtjänst på 08-695 17 45 så får du besked direkt.

Använd OCR-raden nedan för betalning med bankapp.
Referensnr Kronor Öre

    #          2764000000000121 #                >                  3026093#41#    

För dig med TUI Card
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Kontoinnehavare: NAMN NAMNSSON Kontonr: 2764000000000121 Period: 2019-10-08 - 2019-11-05

Datum Specifikation Ort Belopp, kr

Skuld från föregående period: 624,19

2019-10-11 TUI SVERIGE AB STOCKHOLM 22 914,00

2019-10-15 LIVS AB SUNDSVALL 1 516,32

2019-10-22 DRIVMEDEL AB HELSINGBORG 1 032,88

2019-11-05 ADMINISTRATIONSAVGIFT 25,00

Skuld efter perioden: 26 112,39

Pågående räntefria delbetalningar Kontonr: 2764000000000121 

Datum Specifikation Betalt Delavisering Återstår efter betalning

2019-10-11 TUI SVERIGE AB: 22 914,00 kr 0,00 3 819,00
(Avisering 1 av 6)

19 095,00

Bra att veta om ditt TUI Card!

Delbetala resan 6 månader räntefritt
Du vet väl att du som kund har möjlighet att köpa din resa med 6 månader räntefri 
delbetalning hos TUI. (Uppl.avg 295 kr) Välkommen in på tuicard.se för att boka 
din resa. 

Poäng på alla köp
Ditt TUI Card fungerar i hela världen och du samlar poäng varje gång du använder 
kortet. Du får 1 poäng för varje krona du handlar för. Poängen använder du 
exempelvis sedan som delbetalning till din nästa resa med TUI. 

Dubbla poäng på taxfree & i TUI Shop
Du får dubbla poäng när du beställer taxfree hos TuiFly innan avresa och betalar 
med ditt TUI Card. Dessutom får du dubbla poäng och fri frakt när du handlar i 
TUI Shop.

Alltid minst 500 kr rabatt
Med TUI Card får du alltid minst 500 kr rabatt på din resa om du bokar minst 
90 dagar före avresa. För att få rabatten krävs det att du loggar in och bokar via 
tuicard.se. 

Rabatt hos Preem
Hos Preem får du 15 öre rabatt per liter drivmedel på bemannade stationer. 

Mina Sidor
Logga in på www.tuicard.se för att se dina fakturor, alla dina transaktioner, saldo, 
hur mycket du har kvar att utnyttja och fina erbjudanden m.m. Du loggar enkelt 
in med Mobilt Bank-ID. För att göra din betalning till oss så enkel som möjligt så 
har du samma OCR-nummer varje månad.

TUI Card Kundtjänst 08-695 17 45
Box 1265, 164 29 Kista. tuicard@cardservice.se 
Ring 08-695 17 34 vid spärr eller förlust av kort
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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.  Totalt poängsaldo 
Din aktuella poängställning som kan användas till betalning eller delbetalning av din resa. Omvandla dina poäng 
till ett presentkort på tuicard.se.

5.  Betalning till bankgiro 
Det bankgironummer du använder för att göra en inbetalning till oss.

6.  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.

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

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

9.  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 1/6 av resans (eller resornas) totalkostnad, 1/20 av den totala, övriga skulden på 
kontot, en eventuell uppläggningsavgift och den eventuellt debiterade administrationsavgiften.

Sida 2 på fakturan
10.  Transaktioner 

Här ser du de transaktioner som skett på kontot under perioden. Om du köpt en resa hos TUI och valt att 
delbetala köpet räntefritt, visas den transaktionen under nästa meny.

11.  Ingående saldo från föregående period 
Detta belopp avser den skuld du hade vid föregående faktura.

12.  Utgående saldo efter perioden 
Utgående saldo det belopp som kvarstår efter perioden. Utgående saldo beräknas på följande sätt: Ingående 
saldo i perioden + månadens transaktioner + administrativa avgifter och räntedebiteringar – eventuella 
inbetalningar.

13.  Pågående räntefria delbetalningar 
Här visas mer detaljerad information om dina pågående räntefria delbetalningar hos TUI.

14.  Betalt 
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 inbetalning).

15.  Delavisering 
Här ser du summan av den delavisering du ska betala denna period.

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


