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Titular cont: ANGELA CRISTESCU
Cod client: 2098546
Cod IBAN: RO88FNNB001802098546RO03
Sucursala: 1 MAI
Tip Card: Visa Classic Credit
Monedă: RON
Limita de credit aprobată: 1,650.00
Perioadă extras: 31/08/2018 - 27/09/2018
Data emitere extras: 28/09/2018
Data scadentă: 12/10/2018

Nume şi Prenume: ANGELA CRISTESCU
Adresă: STR.INTRAREA POPA NAN NR.6   AP.1
Localitate: BUCURESTI SECTORUL 2/MUNICIPIUL BUCURESTI
Judet: BUCURESTI
Cod Postal:
Card ID: 415455

Sold Iniţial
519.68 + Total Credit

1,130.00 - Total Debit
811.20 = Sold Final

838.48
Bonus Iniţial

111.41
Bonus Disponibil

113.85

Card Principal 4043 **** **** 6447 ANGELA CRISTESCU
30/08 31/08 043111 Rata KiwiCo, Inc. 1., 83.85USD, US, 72.75EUR,

1EUR=4.7200RON, 343.38RON -171.69 1/2 1.03 0.00

30/08 03/09 416777 Cumparatura CLINICA THE MIND DEP, BUCURESTI, RO -140.00 0.42 0.00
02/09 03/09 081610 Cumparatura MEGAIMAGE 0457 PLEVN, BUCURESTI, RO -36.01 0.11 0.00
04/09 04/09 843874 Alimentare cont card Incasare OP/2460510400078/233063443/819/ 1,130.00 0.00 0.00

05/09 06/09 675935 Cumparatura MONDIAL ASSISTANCE, AT, AT, 18.86EUR,
1EUR=4.7100RON -86.00 0.26 0.00

06/09 07/09 098027 Cumparatura ESALON.COM, 23.95EUR, 3108469100, US,
23.95EUR, 1EUR=4.7100RON -112.80 0.34 0.00

19/09 20/09 554272 Cumparatura UBER   *TRIP QRSOS, 800-592-8996, NL,
2.23EUR, 1EUR=4.7300RON -10.25 0.03 0.00

19/09 20/09 764914 Cumparatura UBER   *TRIP QRSOS, 800-592-8996, NL,
0.43EUR, 1EUR=4.7300RON -2.00 0.01 0.00

24/09 25/09 100257 Cumparatura UBER   *TRIP SM2LR, 800-592-8996, NL,
17.60EUR, 1EUR=4.7300RON -80.76 0.24 0.00

Suma datorată până la data scadentă (inclusiv rate scadente în viitor) 811.52

In conformitate cu  prevederile Legii nr.  311/2015,  Banca confirma incadrarea depozitelor Dvs. in categoria
depozitelor eligibile. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati  “Formularul pentru informatiile oferite
deponentilor” pus la dispozitia dumneavoastra de catre Banca. De asemenea, pentru consultarea  acestuia puteti
accesa www.crediteurope.ro sau  www.fgdb.ro.

Acum poţi efectua tranzacţii online mai simplu ca oricând! Apelează serviciul CEBline şi poţi activa cardul pentru tranzacţii pe
Internet direct din meniul telefonic interactiv, fără a mai fi necesar transferul către un reprezentant al băncii.
E simplu, rapid şi sigur!
După încheierea tranzacţiei, cardul poate fi dezactivat pentru utilizarea în mediul online la fel de simplu, din meniul
telefonic.
Utilizând serviciul  telefonic  CEBLine, poţi afla de asemenea şi informaţii despre:

q activarea cardurilor (setarea codului PIN) prin telefon –  îţi poţi seta imediat codul PIN fără a fi necesară deplasarea
într-o sucursală CEB;

q extrasul de cont, limita de credit disponibilă, bonusul aferent cardului tău;
q campanii şi promoţii în desfăşurare;
q alte produse ale băncii şi cum poţi intra în posesia acestora, având şi opţiunea de a aplica telefonic.

Serviciul CEBLine este disponibil 24/7, apelând 0801.000.000 (număr apelabil din reţeaua fixă Romtelecom) sau
0750.000.000 (număr apelabil din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă, inclusiv internaţional)

 

A209854688-RO03

Total sumă de plată pentru extrasul curent până la data scadentă (fără rate scadente în viitor) -1,021.76

Suma minimă obligatorie de plată: 0.00

1/3
In cazul in care suspectati existenta unor elemente care ar putea afecta siguranta disponibilitatilor dvs. va rugam sa ne contactati imediat

la adresa www.crediteurope.ro/contact/ selectand ca subiect de mesaj „Sesizari si alerte”. Fiecare sesizare va fi analizata in cel mai scurt timp posibil.

ecj358
Evidentiere



Data scadentă din acest extras nu mai poate fi valabilă în cazul în care sunt înregistrate debite restante la data emiterii
prezentului extras. Pentru a evita raportarea debitelor restante mai vechi de 30 de zile la Biroul de Credit şi/sau actualizarea
sumelor datorate şi a categoriei de întârziere, achitaţi suma minimă din acest extras. În situaţia în care nu veţi rambursa
suma minimă de plată, CREDIT EUROPE BANK S.A. va transmite datele dvs. şi situaţia creditului către S.C. Biroul de Credit
S.A. în vederea prelucrării informaţiilor şi consultării lor de către oricare Participant (instituţii de credit, financiare nebancare
şi de asigurări) în scopul iniţierii sau derulării unei relaţii de creditare şi/sau de asigurare a produselor de tip credit. Datele
transmise vor fi stocate în baza de date a S.C. Biroul de Credit S.A. timp de 4 ani de la data ultimei actualizări. Aveţi dreptul
de a vă exercita dreptul de acces, de intervenţie şi de opoziţie prevăzute de Legea nr. 677/2001 în relaţia atât cu banca, cât şi
cu Biroul de Credit, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată.
Pentru informaţii suplimentare sună CEBLine 0750/000.000
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INTERPRETAREA EXTRASULUI DE CONT

Titular cont: Numele şi prenumele deţinătorului de card principal.

Cod client: Codul de client al titularului de cont.
Cod IBAN: Codul utilizat pentru efectuarea operaţiunilor interbancare (RON şi valută).
Sucursala: Sucursala Băncii unde este deschis contul de card.
Tip card: Tipul cardului deţinut
Moneda: Valuta în care a fost emis cardul (RON).

Total credit:  Valoarea totală a încasărilor înregistrate în contul de card efectuate prin depuneri de numerar, transferuri 
interbancare, restituiri de la comercianţi, majorări de limită sau alte operaţiuni.

Total debit:  Valoarea totală a plaţilor înregistrate din contul de card, reprezentând operaţiuni prin intermediul cardului, 
taxe, comisioane, dobânzi şi alte obligaţii faţă de Bancă aferente perioadei de extras, sau diminuări de limită.
Valoarea fondurilor disponibile din contul de card la începutul/sfârşitul perioadei extrasului de cont.

Bonus iniţial:  Valoarea bonusurilor acumulate pe card până la începutul perioadei pentru care s-a emis extrasul de cont.
Bonus disponibil:

Disponibil iniţial/final:

Valoarea totală a bonusului disponibil la data emiterii extrasului de cont.
Cod unic atribuit de sistemul Băncii fiecărei tranzacţii financiare în momentul realizării acesteia.Cod autorizare:

Cost utilizare mijloc de plată: Cost perceput de Bancă pentru tranzacţia respectivă.
Descoperit de cont neautorizat: Depăşirea disponibilului din cont sau a limitei de credit acordate de Bancă.

Total sumă de plată fără 
dobândă până la data scadentă:

Valoarea totală a ratelor anterioare ajunse la scadenţă plus valoarea totală a ratelor şi cumpărăturilor din 
luna aferentă extrasului. Dobânda a fost calculată până la data emiterii extrasului.

Notă: Debitările sunt marcate cu semnul minus.
ATENŢIE!

ordin de plată vă rugăm să ţineţi cont de comisioanele şi taxele de procesare percepute de bănci, cât şi de durata procesării respectivului ordin de plată.
Dacă data scadentă este o zi nelucrătoare, suma datorată poate fi plătită până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de scadenţă. În cazul plăţilor prin 


