Vil du øke kredittgrensen?
Fyll ut søknadsblanketten nedenfor og send den til oss om du vil øke kredittgrensen. Legg også ved en kopi av gyldig legitimasjon 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 i en ferdigfrankert konvolutt til:
Resurs Bank, Svarsending 3437, 0092 Oslo

SØKNAD OM ØKNING AV KREDITTGRENSEN
Fyll inn ditt Flying Blue medlemsnummer

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

Hovedkortnummer
Fyll inn de seks første og de fire siste
sifferne i ditt kortnummer

XX XXXX
Personopplysninger hovedkortinnehaver
Fornavn (hovedkortinnehaver)

Etternavn

Fødsels- og personnummer

Ansatt siden (MMÅÅ)

Tlf (mobil)

E-post

Personopplysninger evt. medsøker
Fornavn (evt. medsøker)

Etternavn

Fødsels- og personnummer

Ansatt siden (MMÅÅ)

Tlf (mobil)

E-post

Underskrifter
Jeg søker herved om å øke kredittgrensen for den bevilgede kontokreditt som mitt Flying Blue MaterCard 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 forbindelse med søknaden.
Jeg forsikrer videre at jeg skriftlig eller på www.resursflyingblue.no har gjort meg kjent med, samt mottatt kopi av, de nåværende standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF) med relevante særlige kontovilkår, samt Resurs Banks alminnelige vilkår for privat konto- og kortkreditt samt forbrukerlån for Norge, og at jeg aksepterer disse.
Dato

Sted

Underskrift søker

Underskrift Ekstrakort 1

Underskrift Ekstrakort 2

FB Søknad Økning Kreditt

OBS! Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Legg også ved en kopi av selvangivelsen din, og siste lønnsslipp.
Resurs Banks noteringer
Kontonummer

Signatur

9578 0050

Fyll ut søknaden og send den til:
Resurs Bank, Svarsending 3437, 0092 Oslo

www.resursflyingblue.no

