
Inkomster efter skatt per mån Boendekostnad per mån (hyra, driftskostnad, avgifter)

Kostnad för övriga skulder att betala per mån Tillgångar (fastighet, bostadsrätt, bil etc.)

Beviljad kredit                      Kontonummer Signatur

Resurs Banks egna noteringar

Jag vill höja mitt befintliga Privatlån
Uttaget belopp, ränta och uppläggningsavgift debiteras mitt konto.

Önskat belopp 

Kundens uppgifter

Förnamn Efternamn 

Gatuadress

Postnummer Ort

Telefon hem Telefon mobil Telefon arbete

          Tillsvidareanställning        Egen företagare          Vikariat  t.o.m.             Pensionär             Studerande             Arbetslös

Anställd sedan år/mån Årsinkomst Personnummer

Kontohavare

         Jag önskar pengarna insatta på mitt konto med nummer:
Clearingnummer Kontonummer

Utbetalningssätt

Ort/datum Underskrift kontohavare

Ort/datum Underskrift ev. medkontohavare

Underskrift

Förnamn Efternamn 

Telefon hem Telefon mobil Telefon arbete

          Tillsvidareanställning        Egen företagare          Vikariat  t.o.m.             Pensionär              Studerande              Arbetslös

Anställd sedan år/mån Årsinkomst Personnummer

Ev. Medkontohavare

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga, fullständiga och att jag uppfyller de allmänna förutsättningarna för Privatlån. Jag tillåter kreditgivaren 
att göra sedvanlig kreditprövning varvid arbetsgivaren kan komma att kontaktas. Kreditgivaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Jag godkänner även att jag 
vid avslag kan komma att erbjudas alternativ produkt eller kontaktas av en av Resurs Banks samarbetspartners. Jag försäkrar vidare att jag skriftligen eller på 
www.resursbank.se tagit del av samt mottagit kopia av vid tidpunkten för detta avtals ingående gällande Standardiserad europeisk konsumentkreditinforma-
tion (SEKKI) med aktuella Specialkontovillkor samt Resurs Banks allmänna villkor för privat konto- och kortkredit samt privatlån för Sverige, vars bestämmelser 
härmed accepteras. 

Hushållets ekonomi (avser din/er (er vid ev medsökande) totala ekonomi)

Efter prövning kan eventuellt 
beviljat belopp komma att 
understiga önskat belopp.
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Skicka ansökan i ett ofrankerat kuvert till: Frisvar, Resurs Bank AB, Kundnr 250 260 400, 258 00 Helsingborg
Glöm inte att bifoga en kopia på giltig ID-handling, välj mellan tre olika alternativ:
– via MMS till tel 0730-12 14 60 
– via e-post till lana@resurs.se
– bifoga tillsammans med ansökan

OBS! Glöm ej bifoga kopia på 
gilitig ID-handlingAnsökan om höjning

av Privatlån

Kontakt För mer information
Resurs Bank AB Kundservice: 0771-22 99 22
Box 22209 E-post: lana@resurs.se 
250 24 Helsingborg Webbplats: resursbank.se


