
AvtaleGiro gir deg følgende fordeler:
 – Du blir varslet minst 7 dager før forfall – da har du full kontroll over regningene dine.
 – Din konto blir automatisk belastet ved forfall – da slipper du å betale giroen i banken/ 

nettbanken.
 – Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt.

Slik kommer du i gang 

Fyll ut nedenstående svarkupong og skriv under. Legg svarkupongen i vedlagt 
svarkonvolutt og legg den i nærmeste postkasse.  

OBS! Vær oppmerksom på att du må betale som vanlig frem til du mottar  
bekreftelsen på at AvtaleGiro er aktivert på din konto.

Vennlig hilsen
Resurs

Slik fungerer AvtaleGiro
AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro 
besørger banken at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Typiske 
 regninger er strøm, husleie, kommunale avgifter, telefon, avis, lån, forsikringer og 
 givertjenester. Alle banker i Norge tilbyr  tjenesten. AvtaleGiro trekk vil bli varslet på 
kontoutskriften din, eller direkte fra betalingsmottaker. Når du ser dette varselet første 
gang, betyr dette at avtalen om å betale med AvtaleGiro er på plass i banken din. Da 
vil neste, og følgende regninger bli betalt med AvtaleGiro. Enklere kan det ikke bli.

P.S. Vi anbefaler at du setter en beløpsgrense på 3x terminbeløpet, for å ta høyde for 
eventuelle fremtidige prisjusteringer. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det 
faktiske fakturabeløpet.

Avtalegiro – automatisk betaling av faste regninger

JA TAKK! 
Jeg ønsker å betale mitt forbrukslån 
fra Resurs med AvtaleGiro.

Beløpsgrense per trekkmåned
Vi anbefaler en beløpsgrense på 3x terminbeløpet. Hvis maks beløp 
ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til 10 000 kr per trekkmåned.

Send svarkupongen til: Resurs Bank AB NUF, Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo

Betal regningen med AvtaleGiro

Mottaker
Resurs Bank AB NUF

KIDnr Mottakers konto
6066 07 61570

Beløpsgrense per trekkmåned (kr)

Belast mitt bankkontonr.

Navn

Adresse

Postnr Sted

Sted/dato Underskrift


	KIDnr: 
	Beløpsgrense per trekkmåned kr: 
	Navn: 
	Adresse: 
	Postnr: 
	Sted: 
	Steddato: 
	BK_1: 
	BK_2: 
	BK_3: 
	BK_4: 
	BK_5: 
	BK_6: 
	BK_7: 
	BK_8: 
	BK_9: 
	BK_10: 
	BK_11: 


