
Vill du föra över pengar till ditt bankkonto?
Ansökan om kontantuttag

Pengarna sätts in direkt på ditt bankkonto. Det tillkommer en uttagsavgift på f.n. 3,95 % av det uttagna beloppet  
(dock lägst 35 kr).

Du kan f.n. ta ut max 15 000 kr som kontantuttag inom loppet av sju dagar. Behöver du ett större belopp?  
Då kan du ansöka om ett privatlån. Ring 0771-11 22 33 eller ansök direkt på resursbank.se.

Tips! Du kan även göra ett uttag i bankomat/uttagsautomat. Då blir uttagsavgiften 2,97 % av det uttagna beloppet 
(dock lägst 35 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

Önskat belopp
OBS! Om det inte finns utrymme för önskat belopp så utbetalas det belopp som ryms inom din kreditgräns.
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Härmed ansöker jag om att göra ett kontantuttag på min kontokredit. Jag är medveten om att det uttagna beloppet kan bli lägre än det belopp jag önskat. Jag försäkrar 
att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och ger tillstånd till att uttaget belopp debiteras mitt konto. Jag försäkrar att jag fått information om kostnader, delbe-
talningar och konsekvenser vid dröjsmål med betalning samt att jag förstått innebörden av bakomliggande kreditavtal. Jag försäkrar vidare att jag inför min ansökan 
tagit del av och accepterat Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) och Resurs Banks Allmänna kreditvillkor.

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

Kontonummer

9752
Handläggarens signatur

Utbetalning
                                                                            Bankens namn

Clearingnr Kontonr

Jag vill ha pengarna insatta på följande bankkonto:


