ING Corporate Cards
Verklaring gebruikte begrippen op rekeningoverzichten

Datum
Pagina
Volgnummer
Kaartnummer
Accountnummer
Bestedingslimiet
Klantreferentie
Kenmerk machtiging
Totale uitgaven
Uw IBAN
Openingssaldo
Betalingen *)
Resterend saldo
Transacties *)
Eindsaldo
Verschuldigde betaling(en)
Bedrag wordt afgeschreven
rond
Bedrag te betalen voor
BIC/IBAN
Incassant ID
Omgeleide transacties

De datum van het overzicht
Het paginanummer en het totaal aantal pagina’s van het overzicht
Het volgnummer van het overzicht
De laatste vier cijfers van het nummer dat voorop uw creditcard staat
Nummer van de rekening waaraan een of meer creditcards zijn gekoppeld
Het maximale bedrag dat u per maand kunt besteden met uw creditcard
Een specifieke referentie die door uw bedrijf is opgegeven, bijvoorbeeld een personeelsnummer
Het kenmerk van de SEPA-incassomachtiging
Het totaal van alle uitgaven op dit overzicht
Het nummer van de Zakelijke Rekening waarvan de maandelijkse uitgaven worden geïncasseerd
Het openstaande bedrag aan het eind van de vorige maand
Het bedrag dat u reeds heeft voldaan
Het openstaande bedrag dat overblijft nadat u betalingen heeft gedaan
Het totaal van de verrichte betalingen met de kaart
Het totale bedrag dat moet worden voldaan
Bedrag/bedragen, te voldoen volgens het overzicht dat eronder staat
Het openstaande bedrag wordt omstreeks de genoemde datum van uw rekening afgeschreven
De datum waarop de betaling op de rekening van ING moet zijn bijgeschreven
Bank Identificatie Code en International Bank Account Number
Identificatie van ING Commercial Cards in de hoedanigheid van initiator van Europese incasso’s
De bedragen die rechtstreeks door uw bedrijf worden betaald

Transactieoverzicht
De datum waarop de transactie heeft plaatsgevonden
Omschrijving van de transactie of de geldopname
De vreemde valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden
Het bedrag in vreemde valuta
De wisselkoers van de vreemde valuta ten opzichte van de euro
Bank Identificatie Code en International Bank Account Number
Sort Code en rekeningnummer (alleen Groot-Brittannië)
Identificatie van ING Commercial Cards in de hoedanigheid van initiator van Europese incasso’s
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Datum
Omschrijving
Valuta
Oorspronkelijk bedrag
Koers
BIC/IBAN
Sort Code/Account Number
Incassant ID
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