
Kreditgivare 1

Kreditgivare/Bank Aktuell skuld (ska ALLTID fyllas i oavsett hur mycket av skulden som ska lösas in)

Låne-/kontonr Lös hela skulden
JA                   NEJ

Om NEJ, fyll i vilket belopp du vill att vi betalar in:

Resurs Banks noteringar: Plus-/Bankgiro OCR-nr/Meddelande

Kreditgivare 2

Kreditgivare/Bank Aktuell skuld (ska ALLTID fyllas i oavsett hur mycket av skulden som ska lösas in)

Låne-/kontonr Lös hela skulden
JA                   NEJ

Om NEJ, fyll i vilket belopp du vill att vi betalar in:

Resurs Banks noteringar: Plus-/Bankgiro OCR-nr/Meddelande

Kreditgivare 3

Kreditgivare/Bank Aktuell skuld (ska ALLTID fyllas i oavsett hur mycket av skulden som ska lösas in)

Låne-/kontonr Lös hela skulden
JA                   NEJ

Om NEJ, fyll i vilket belopp du vill att vi betalar in:

Resurs Banks noteringar: Plus-/Bankgiro OCR-nr/Meddelande

Kreditgivare 4

Kreditgivare/Bank Aktuell skuld (ska ALLTID fyllas i oavsett hur mycket av skulden som ska lösas in)

Låne-/kontonr Lös hela skulden
JA                   NEJ

Om NEJ, fyll i vilket belopp du vill att vi betalar in:

Resurs Banks noteringar: Plus-/Bankgiro OCR-nr/Meddelande

Kreditgivare 5

Kreditgivare/Bank Aktuell skuld (ska ALLTID fyllas i oavsett hur mycket av skulden som ska lösas in)

Låne-/kontonr Lös hela skulden
JA                   NEJ

Om NEJ, fyll i vilket belopp du vill att vi betalar in:

Resurs Banks noteringar: Plus-/Bankgiro OCR-nr/Meddelande

Tjänsteanteckningar Resurs Bank

Ärende

Datum Signatur Namnförtydligande

Sökande Eventuell medsökande

Namn Namn

Personnr Personnr

Fullmakt för lösen av kredit

Resurs Bank AB (publ) | Box 22209, 250 24 Helsingborg | Org.nr 516401-0208 | 0771-11 22 33 | lana@resurs.se | resursbank.se

Fyll i fullmakten i den ordning du vill att vi ska lösa dina lån/krediter. Vi kommer att börja med att lösa det du anger 
i ruta nummer 1 och sedan följa listan neråt. OBS! Endast låntagares lån/krediter kan lösas med den nya lånet.

Underskrift

Härmed ger jag/vi fullmakt till Resurs Bank AB att hos av mig/oss angivna kreditgivare inhämta de uppgifter som Resurs Bank AB önskar angående mina/våra 
ovan angivna krediter. Fullmakten omfattar även mindre justeringar i de angivna uppgifterna till följd av kreditgivarens uppgifter. Samtidigt ges tillåtelse åt Re-
surs Bank AB att för min/vår räkning säga upp och lösa in ovan angivna krediter.

Ort och datum Underskrift sökande Underskrift eventuell medsökande


