Ansökan om kredithöjning

Vill du höja din kredit? 		
Fyll i ansökningsblanketten nedan och skicka in till oss om du vill
höja din kreditgräns. Max kredit vi kan bevilja är 50 000 kr.
Observera att vi kommer att göra en kreditprövning enligt lag
och att den beviljade krediten kan bli lägre än du sökt.
Skicka ansökan tillsammans med kopia på giltig legitimation
för huvudkontoinnehavare och ev medkontoinnehavare i ett
ofrankerat kuvert till:

Resurs Bank AB
Svarspost
250 260 400
258 00 HELSINGBORG

Ansökan om kreditHÖJNING
Ny önskad kreditgräns

Max är 50 000 kr. Observera
att den beviljade krediten kan
bli lägre än den du söker.

Resurs Banks egna noteringar
Kontonummer

Handläggarens sign.

9752224

Huvudkortnummer

XX XXXX

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

Huvudkontoinnehavare uppgifter
Namn (huvudkontoinnehavare)

Personnr

E-post

Mobilnr

Ev tidigare registrerad medkontoinnehavares uppgifter
Namn (medkontoinnehavare)

Personnr

E-post

Mobilnr

OBS!
Glöm ej bifoga
kopia på
legitimation

Underskrift huvudkortinnehavare och ev. medkontoinnehavare
Härmed ansöker jag om att höja kreditgränsen för den beviljade kontokredit till vilket mitt Gulf MasterCard med ovanstående kortnummer är anslutet. Jag är medveten
om att den beviljade krediten kan bli lägre än den höjning jag ansöker om. Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och ger tillstånd till att
ansökan om kredithöjning kreditprövas. Jag försäkrar vidare att jag skriftligen eller på www.resursbank.se tagit del av samt mottagit kopia av vid tidpunkten för detta
avtals ingående gällande Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) med aktuella Specialkontovillkor samt Resurs Banks allmänna villkor för privat
konto- och kortkredit samt privatlån för Sverige, vars bestämmelser härmed accepteras.
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift (huvudkontoinnehavare)

Underskrift (ev. medkontoinnehavare)

Fyll i ansökan, skicka sedan in den i ett ofrankerat kuvert till Resurs Bank
tillsammans med kopia på giltig legitimation för huvudkontoinnehavare och ev. medkontoinnehavare.
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