
Vill du koppla fler kort till ditt konto?
Ansökan om extrakort

Fyll i blanketten för att ansöka om extrakort till familje medlem. Familjemedlemmar är maka, make, sambo eller barn 
över 13 år. Extrakort har en engångskostnad på 50 kr.

Fyll i ansökan, skriv under och skicka i ett ofrankerat kuvert (vi står för portot) till:

Resurs Bank AB 
Svarspost 205 852 11 
258 00 Helsingborg

Huvudkontonummer

XX XXXX
Personuppgifter huvudkontoinnehavare

Förnamn Efternamn

Adress Postnummer Ort

Personnummer (10 siffror)

E-post Mobil

Förnamn Efternamn Personnummer (10 siffror)

Förnamn Efternamn Personnummer (10 siffror)

Extrakort Engångskostnad 50 kr, familjemedlem från 13 år

Underskrift

Stad och datum

Signatur huvudkontoinnehavare Signatur extrakortinnehavare 1

Signatur ev. medkontoinnehavare Signatur extrakortinnehavare 2

Personuppgifter ev. medkontoinnehavare

Förnamn Efternamn

Adress Postnummer Ort

Personnummer (10 siffror)

E-post Mobil

1

2

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
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Vid tecknande av avtal om extrakort samlar Resurs Bank in, kontrollerar och registrerar de personuppgifter som krävs, främst för att kunna ingå ett avtal med dig och för 
att dokumentera, administrera och fullgöra det ingångna avtalet. Uppgifterna kan användas och distribueras för marknadsföring om jag inte förbjuder det. Behandling 
kan också ske för andra specificerade ändamål än de som angivits här. Behandlingen sker i Resurskoncernens kundregister och av företag som koncernen samarbetar 
med för att utföra sina tjänster. Läs mer i bankens Policy för behandling av personuppgifter på www.resursbank.se.

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 kreditavtalet, samt att; jag har 
tagit del av Villkoren, vars bestämmelser jag accepterar. Kontohavare ansvarar för samtliga beställda kort som utfärdas och ansluts till kontokrediten samt för att de 
personer som använder korten är behöriga därtill.

Resurs Banks egna noteringar

Kontonummer

9752
Handläggarens signatur

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


