Ansökan Gulf Mastercard privatkort
Fyll i ansökan och skicka i ett ofrankerat kuvert till:
Resurs Bank AB, Svarspost, 250 260 400, 258 00 HELSINGBORG
OBS! Skicka med en kopia på giltig ID-handling, eller mms:a en bild av din ID-handling till 0730-12 14 74.
Ange mobilnr mms har skickats från

Önskad kredit
Max 50 000 kr. Beviljad kredit kan bli lägre än önskad. Fylls ej belopp i behandlas ansökan på 10 000 kr.
10 000 kr

15 000 kr

20 000 kr

30 000 kr

40 000 kr

50 000 kr

Annat belopp:

Sökandes personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnr

Gatuadress

Postnr och ort

Telefon

E-post

Arbetsgivare

Telefon arbetsgivare

Fast anställd sedan (ÅÅMM)

Årsinkomst

Extrakort 1

Extrakort 2

Familjemedlem från 16 år.

Familjemedlem från 16 år.

Efternamn
Förnamn

Efternamn
Personnr

Förnamn

Personnr

Underskrift
För krediten gäller Resurs Banks villkor som består av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation och Allmänna Kreditvillkor (”Villkoren”).
Krediten kan användas för köp hos anslutna handlare på de villkor som handlaren tillämpar. Andra användningsområden, betalningsalternativ och
bestämmelser för betalning av krediten, m.m. finns i Villkoren.
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.resursbank.se.
Jag försäkrar att: lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och ger tillstånd till att ansökan kreditprövas samt att 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.
Avtalet, som består av detta dokument och Villkoren tillhandahålles via Mina sidor på www.resursbank.se.
Ort och datum

Underskrift sökande

Underskrift extrakort 1

Underskrift extrakort 2

Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
Gäller även dig som är familjemedlem eller känd medarbetare av betydelse till en sådan person.

Nej

Ja

Om ”JA” – MISSA inte att
besvara frågorna på baksidan.

Resurs Banks egna noteringar

Ifylles av Gulf-butik
ID-handling 1 kontrollerad

ID-handling 2 kontrollerad

Kontonr

Butiksnr

Butiksanställd signatur

Handläggarens signatur

resursbank.se | 0771-11 22 33 | kundservice@resurs.se
Resurs Bank AB (publ), Box 22209, 250 24 Helsingborg, Org.nr: 516401-0208, BG: 447-6388

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 nedanstående frågor. Kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen.

Person i politisk utsatt ställning (PEP)
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 befattningar 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).

Om du inte är en PEP, familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person behöver du inte besvara nedanstående frågor.
Jag är själv en person i politiskt utsatt ställning (PEP)
Min titel

Land eller organisation för PEP

Jag är familjemedlem till en PEP
Med familjemedlem avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar samt barns make/maka, registrerad partner eller sambo.
Titel på PEP

Land eller organisation för 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.
Titel på PEP

Min position

Land eller organisation för PEP

Underskrift
Ort och datum

Underskrift sökande

Representativt exempel på delbetalningsalternativ 6 månader räntefritt
Vid ett kreditbelopp om 15 000 kr med en rörlig års¬ränta om 0 % och en del¬betalningstid om 6 månader uppgår den effektiva räntan till 3,98 %. I exemplet ingår
administrationsavgift om 39 kr per månad, uppläggningsavgift om 97 kr. Det förutsätts att krediten delbetalas i lika stora delar om 2 636 kr* och det sammanlagda
beloppet att betala blir 15 331 kr. Exemplet baseras på ett köp den åttonde dagen i en kalender¬månad och är beräknat 2019-05-08. Exemplet förut¬sätter att
räntan och avgifterna är oför¬ändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva
räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter. *Avrundning tillämpas till närmsta högre krona. Månaden efter val av
delbetalning tillkommer uppläggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är inkluderad i angiven Kreditkostnad och Totalt belopp att
betala.
*Avrundning tillämpas till närmaste högre krona. Till ordinarie delbetalning tillkommer månaden efter val av delbetalning uppläggningsavgift.
Uppläggningsavgiften är inkluderad i angiven kreditkostnad och totalt belopp att betala.
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