
Vill du höja din kreditgräns?
Ansökan om kredithöjning

Fyll i dina uppgifter för att söka om kredithöjning på ditt kort, det är viktigt att samtliga uppgifter fylls i. Om medsökande 
finns på kontot sedan tidigare måste även denne fylla i och underteckna för handläggande av kredithöjningen, samt 
bifoga kopia på giltig ID-handling. Skicka ansökan i ett ofrankerat kuvert (vi står för portot) till:

Frisvar, Resurs Bank AB 
Kundnr: 205 852 10 
258 00 Helsingborg

Ny önskad kreditgräns
Observera att den beviljade krediten kan bli lägre än den du söker.

Huvudkontonummer

XX XXXX
Personuppgifter huvudkontoinnehavare

För- och efternamn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Mobilnummer E-post

Anställd sedan Arbetsgivare/egen rörelses namn

Tel. arbetsgivare Anställningsform

Underskrift

Ort och datum Huvudkontoinnehavarens underskrift

Ort och datum Ev. medkontoinnehavares underskrift

Härmed ansöker jag om att höja kreditgränsen för den beviljade kontokredit till vilket mitt konto/kort med ovanstående konto-/kortnummer är anslutet. Jag 
är medveten om att den beviljade krediten kan bli lägre än den höjning jag ansöker om. 

Jag försäkrar att: lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och ger tillstånd till att ansökan kreditprövas samt att lämnade och inhämtade uppgifter får 
kontrolleras; jag fått information om kostnader, delbetalningar och konsekvenser vid dröjsmål med betalning samt att jag förstått innebörden av kreditav-
talet, samt att; jag har tagit del av Villkoren, vars bestämmelser jag accepterar. 

Avtalet, som består av detta dokument och ovan angivna handlingar tillhandahålles via Mina sidor på www.resursbank.se.

Resurs Bank AB (publ), Box 22209, 250 24 Helsingborg, Org.nr: 516401-0208, BG: 447-6388

resursbank.se | 0771-11 22 33 | kundservice@resurs.se

Resurs Banks egna noteringar

Bevilja kredit Kontonummer Signatur

Fyll i de sex första och de fyra sista
siffrorna på ditt kortnummer

Kontonummer
Har du inte tillgång till kontonummer, v.g. fyll i kortnummer nedan.

Fast anställning Egen företagare Pensionär Långtidsvikariat Annat:

Personuppgifter ev. medkontoinnehavare

För- och efternamn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Mobilnummer E-post

Anställd sedan Arbetsgivare/egen rörelses namn

Tel. arbetsgivare Anställningsform
Fast anställning Egen företagare Pensionär Långtidsvikariat Annat:


