
Extrakort 1 (från 16 år)

Fyll i ansökan, skicka sedan in den i ett ofrakerat kuvert till Resurs Bank, se adress ovan. 

Förnamn Efternamn

Personnummer Underskrift

Huvudkortnummer

Huvudkortinnehavare
Förnamn Efternamn Personnr

Extrakort 2 (från 16 år)
Förnamn Efternamn

Personnummer Underskrift

Vid tecknande av avtal om extrakort samlar Resurs Bank 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 lämnade och inhämtade uppgifter får 
kontrolleras; jag fått information om kostnader, delbetalningar och konsekvenser vid dröjsmål med betalning samt att jag förstått innebörden av kredit-
avtalet, samt att; jag har tagit del av Villkoren, vars bestämmelser jag accepterar. 

Kontohavare ansvarar för samtliga beställda kort som utfärdas och ansluts till kontokrediten samt för att de personer som använder korten är behöriga 
därtill.   

Underskrift huvudkortinnehavare och ev. medkontoinnehavare
Ort och datum Underskrift (ev. medkontoinnehavare)

Underskrift (huvudkontoinnehavare) Namnförtydligande (ev. medkontoinnehavare)

XX  XXXX Fyll i de sex första och de fyra sista  
siffrorna på ditt kortnummer.

Ansökan om EXTRAKORT Kontonummer Handläggarens sign.

Resurs Banks egna noteringar

9752224

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

Nej Ja Om JA – MISSA inte att besvara 
frågorna på baksidan!

Dela med dig av Gulfs alla fördelar
Fyll i ansökningsblanketten nedan för att ansöka om extrakort till någon eller några i familjen.  
Extrakort kostar endast 50 kr per kort. Familjemedlemmar är maka, make, sambo eller barn över 16 år.  
Bifoga kopia på giltig ID-handling på alla extrakortsökande.

Med ett eller flera kort går det snabbare att samla ihop poäng  
och det ger en bra överblick av familjens samlade utgifter.

Skicka ansökan i ett ofrankerat kuvert tillsammans med  
kopia på giltig ID-handling till:

Resurs Bank AB 
Svarspost 250 260 400  
258 00 HELSINGBORG

www.gulf.allianser.se | 042-38 20 93

Ansökan om extrakort

OBS!
Glöm ej bifoga 

kopia på  
ID-handling



Underskrift kundkännedom
Ort & datum

Underskrift sökande Underskrift ev. medsökande

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.  
undinformation 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 måna-
derna 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)

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Kundkännedom

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

 Om du inte är en PEP, familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person behöver du inte besvara nedanstående frågor.


