
Efternamn Förnamn Personnr

Gatuadress Postnr & ort

Telefon dagtid Mobilnr Arbetsgivare

Fast anställd sedan (ÅÅMM) Årsinkomst Telefon arbetsgivare

E-post

Efternamn Förnamn Personnr

Telefon dagtid Mobilnr Arbetsgivare

Fast anställd sedan (ÅÅMM) Årsinkomst Telefon arbetsgivare

E-post

Ort Underskrift sökande Underskrift medsökande

Datum Underskrift Extrakort 1 Underskrift Extrakort 2

Sökandes personuppgifter (OBS! bifoga kopia på giltig legitimation)

Eventuell medsökandes personuppgifter (solidariskt betalningsansvar, bifoga kopia på giltig legitimation)

Efternamn Förnamn Personnr

Mobilnr E-post

Efternamn Förnamn Personnr

Mobilnr E-post

Extrakort (50 kr)

Underskrifter

Önskad köpgräns (max 150 000 kr, fylls ej belopp i behandlas ansökan på 10 000 kr)

1

2

Vid tecknande av avtal med Resurs Bank ingår du i Resurskoncernens kundregister. Inhämtade personuppgifter kan användas och distribueras för marknadsföring. Jag är införstådd med att jag genom 
att kontakta Resurs Bank kan förbjuda behandling av personuppgifter för marknadsföring. Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och ger tillstånd till att ansökan kreditprövas 
varvid arbetsgivaren kan komma att kontaktas. 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 konsumentkreditinformation (SEKKI) med aktuella Specialkontovillkor samt Resurs Banks allmänna villkor för privat konto- och kortkredit samt privatlån för Sverige, vars 
bestämmelser härmed accepteras.

      5 000           10 000            15 000           20 000          30 000           40 000    Annat belopp:

OBS! Glöm ej bifoga kopia på giltig legitimation

Så generöst att du vill använda det ofta
www.supremecard.seResurs Bank AB (publ), Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Org.nr: 516401-0208

BG: 447-6388, Tel: 077-440 44 77, info@supremecard.se

Ta en kopia på din och ev. medsökandes legitimation, eller ta en bild av 
legitimationen/erna med mobilen och MMS:a till oss på 0730-12 08 60. 
Fyll i ansökan, bifoga kopia på legitimation/er och skicka i svarskuvertet 
eller i ett ofrankerat kuvert till: 
Resurs Bank AB, Svarspost 205 852 11, 258 00 Helsingborg

Kontonummer Handläggarens signatur

9752 2976

Resurs Banks egna noteringar

ANSÖKAN


