
Ny ønsket kredittgrense (maks. 150 000 NOK)

Vi gjør oppmerksom på at 
bevilget kreditt kan bli lavere 
enn hva som er søkt om.

Fyll inn ditt Flying Blue medlemsnummer

Personopplysninger hovedkortinnehaver

Fornavn (hovedkortinnehaver) Etternavn

Fødsels- og personnummer Ansatt siden (MMÅÅ)

Tlf (mobil) E-post

Fyll ut søknadsblanketten nedenfor og send den til oss om du vil øke kredittgrensen. Du kan søke om grense opp til 150 000 NOK.  
Legg også ved en kopi av gyldig legitimasjon, siste lønnslipp og selvangivelsen din. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt en 
kredittvurdering og at bevilget kreditt kan bli lavere enn hva som ble søkt om.

Fyll ut søknaden, skriv under, og send den til: 
Resurs Bank, Svarsending 3437, 0092 OSLO

Søknad om  
økning av kredittgrensen
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Resurs Bank AB NUF | Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo | NO org.nr. 984150865 | 22 56 37 33 | kundetjeneste@resursbank.no
Hovedkontor Resurs Bank AB (publ) i Helsingborg, Sverige | SE org.nr. 516401-0208

Jeg søker herved om å øke kredittgrensen for den bevilgede kontokreditt som mitt Flying Blue Mastercard med ovenstående kortnummer er tilknyttet. Jeg er kjent med at den bevilgede 
kreditten kan bli lavere enn den økning jeg søker om. Jeg forsikrer at de opplysninger jeg har gitt er korrekte og fullstendige, og gir samtykke til at det foretas kredittsjekk av meg i forbin-
delse med søknaden.

Jeg bekrefter at jeg skriftlig eller på www.resursbank.no har mottatt kopier av, lest og godkjent gjeldende Standardiserte Europeiske opplysninger om Forbrukerkreditt (SEF-skjema) med 
relevante særlige kontovilkår, samt alminnelige vilkår for privat konto- og kortkreditt og forbrukslån ”RBAV06 Norge” (eller senere versjoner), og at jeg aksepterer disse.

Sted Underskrift søker/hovedkontoinnehaver

Underskrift

OBS! Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon for hoved-
kortinnehaver, siste lønnslipp og selvangivelsen din

Hovedkortnummer 

XX  XXXX Fyll inn de seks første og de fire 
siste sifferne i ditt kortnummer
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Kontonummer Signatur

Resurs Banks noteringer

9578 0050


