
2 000–400 000 kr
Ansökan Ellos Privatlån

Blanketten fortsätter på nästa sida, 
kom ihåg att skriva under.

Konto för utbetalning av lån Jag vill ha pengarna utbetalda till mitt konto nedan:

Hushållets ekonomi Avser din/er (er vid eventuell medsökande) totala hushållsekonomi.

Sökande

Eventuell medsökande

Efternamn, förnamn Personnummer

Gatuadress Telefon

Postnummer Ort E-post

Anställningsform

Tillsvidareanställning Vikariat t.o.m ........................  Egen företagare

Anställd/Pensionär/Egen företagare/Vikarie sedan år/mån

Pensionär Annat ...............................................................
Månadsinkomst före skatt

Arbetsgivare Telefon till arbetsgivare Yrke

Boendeform Civilstånd

Ansökt belopp (kr) Önskad återbetalningstid (år)

Efter prövning kan eventuellt beviljat belopp komma att understiga önskat belopp.

Efternamn, förnamn Personnummer

Gatuadress Telefon

Postnummer Ort E-post

Anställningsform

Tillsvidareanställning Vikariat t.o.m .........................  Egen företagare

Anställd/Pensionär/Egen företagare/Vikarie sedan år/mån

Pensionär Annat ...............................................................
Månadsinkomst före skatt

Arbetsgivare Telefon till arbetsgivare Yrke

Boendeform Civilstånd

Din/er inkomst per månad efter skatt Boendekostnad per mån (hyra, driftskostnad, avgifter)

Kostnad för övriga skulder att betala per mån Jag tänker använda detta lån för 
att lösa andra lån/krediter med: _________________________________ kr

Beviljad kredit Kontonummer Signatur

Resurs Banks egna noteringar

Tänk på att det kan bli lättare att få igenom din ansökan om ni är två som står på lånet.

Clearingnummer Kontonummer Bank

Ja tack, jag vill ha 
mer information  
om Låneskydd.

Låneskydd

Genom att teckna ett låneskydd får du en ökad trygghet som låntagare. Blir du arbetslös eller sjukskriven till följd av olycksfall eller sjukdom i 
mer än 30 dagar, hjälper försäkringen dig och betalar då din månadsbetalning under denna tid upp till 12 månader. Vid dödsfall på grund 
av olycka betalas en summa ut som motsvarar den aktuella skulden (upp till 50 000 kr). Den månatliga försäkringspremien utgör 0,6 % 
av aktuell skuld, dock lägst 9 kr och högst 247 kr. Solid Försäkringsaktiebolag är försäkringsgivare men Resurs Bank förmedlar försäkringen. 
Information om försäkringsförmedlingen, samt fullständiga försäkringsvillkor finns tillgängliga på www.ellosprivatlan.se.

Fyll i dina kontouppgifter om du efter beviljad ansökan vill signera ditt låneavtal med BankID. 
Vi mejlar en länk till den digitala signeringen så kontrollera att din e-postadress ovan stämmer.Signera låneavtalet med BankID

Hyresrätt

Belopp och återbetalningstid

För att få låna måste du ha minst 84 000 kr i årsinkomst, 
fyllt 20 år och inte ha betalningsanmärkningar.

Bostadsrätt Villa Inneboende Gift/reg partner Singel Sambo Frånskild Änka/änkling

Gift/reg partner Singel Sambo Frånskild Änka/änklingHyresrätt Bostadsrätt Villa Inneboende

För mer information: Kundservice: 033-724 21 10 | ellosprivatlan@resurs.se | ellosprivatlan.se

 – Via mms till tel 0730-12 20 51
 – Via e-post till ellosprivatlan@resurs.se
 – Skicka tillsammans med ansökan i ett ofrankerat kuvert till Resurs Bank AB, SVARSPOST 20368240, 258 00 Helsingborg

Glöm inte att bifoga en kopia på giltig ID-handling, välj mellan tre olika alternativ:

21
01

_E
llo

sP
L_

SE
_W

EB
B



Jag är själv en person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Jag är familjemedlem till en PEP 

Jag är känd medarbetare till en PEP 

Med känd medarbetare avses:
• person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk 

konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och
• person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, 

egentligen har upprättats till förmån för en PEP. 

Med familjemedlem avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar samt barns make/maka, registrerad partner eller sambo. 

Titel på PEP Min position Land eller organisation för PEP

Min titel Land eller organisation för PEP

Titel på PEP Land eller organisation för PEP

Underskrift kundkännedom
Resurs Bank samlar 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.ellosprivatlan.se.
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och godkänner att ansökan kreditprövas och att arbetsgivare kan kontaktas. Jag bekräftar att jag i samband 
med  ansökan fått information om och tagit del av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) jämte Allmänna villkor Privatlån, vars bestämmelser jag 
accepterar. Avtalet, som består av detta dokument och ovan angivna handlingar tillhandahålles via Mina Sidor på www.ellosprivatlan.se. Vid val av betalförsäkring, försäkrar 
jag vidare att jag uppfyller angivna grundkrav för erbjuden betalförsäkring samt att jag tagit del, sparat kopia av och godkänner villkor och information för betalförsäkringen.

Ort och datum Underskrift sökande Personummer sökande

Ort och datum Underskrift eventuell medsökande Personnummer ev medsökande

Ellos Privatlån
Kundkännedom

Vi som bank är skyldiga att enligt penningtvättslagen ha god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Vi ber dig därför att besvara nedan-
stående frågor. Kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen.

Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person? Med PEP avses personer som 
har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Nedan ser du vilka befatt-
ningar som bedöms vara PEP samt vilka relationer som omfattas. 

 – Stats- eller regeringschef, minister samt vice och biträdande minister

 – Parlamentsledamot/riksdagsledamot

 – Ledamot i styrelsen för politiska partier

 – Domare i Högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå  
vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

 – Hög tjänsteman vid revisionsmyndighet och ledamot i centralbankers styrande organ

 – Ambassadör, beskickningschef samt hög officer i försvarsmakten

 – Ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 

 – Ingår i en internationell organisations ledning (exempelvis FN, NATO, WTO)

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Om du INTE är en PEP, familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person skriver du bara under ansökan längst ner på blanketten.  
I så fall behöver du inte besvara nedanstående frågor.
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