
Lainan  määrä 4 vuotta 6 vuotta 8 vuotta 10 vuotta

1 000 € 35,73 euroa/33,87 % 29,04 euroa/32,36 % 25,83 euroa/31,20 % 24,01 euroa/30,32 %

2 000 € 63,46 euroa/24,86 % 50,07 euroa/24,18 % 43,66 euroa/26,62 % 40,02 euroa/23,18 %

3 000 € 91,19 euroa/21,86 % 71,11 euroa/21,42 % 61,49 euroa/21,06 % 56,03 euroa/20,76 %

4 000 € 118,92 euroa/20,36 % 92,15 euroa/20,04 % 79,32 euroa/19,77 % 72,04 euroa/19,55 %

6 000 € – – 114,98 euroa/18,47 % 104,07 euroa/18,32 %

8 000 € – – 150,64 euroa/17,82 % 136,09 euroa/17,71 %

10 000 € – – 186,30 euroa/17,34 % 168,11 euroa/17,34 %

15 000 € – – – 248,17 euroa/16,84 %

Lainan määrä 1 000–15 000 €

Takaisinmaksuaika 4, 6, 8, 10 vuotta

Korko 14,80 % (Euribor 1 kk+ 
14,89 %) 1.8.2015

Luotonavaus-
maksu

99 €

Luotonhoitomaksu 8 €

Huomioithan, että myönnetty 
lainamäärä voi olla toivottua määrää 
pienempi.

Valitse toivottu lainan määrä, sekä takaisinmaksuaika Tietoa yksityislainasta

Hakemus/Sopimus 
Yksityislaina

Luoton maksutapa
Haluan, että rahat maksetaan pankkitililleni, tilinumero IBAN-muodossa: FI

Taloudellinen kokonaistilanne kotitaloudessasi

Hakijan tiedot
Etunimet, Sukunimi Henkilötunnus  

Osoite Postinumero 

Postitoimipaikka Työnantajan tai oman yrityksen nimi

Työsuhteen alkamisajankohta 
(vvvvkk)

 Puhelin (töihin) Ammatti

Puhelin (koti) Matkapuhelin Bruttotulot/vuosi, euroa Nettotulot/kk, euroa Luottokorttien  
lukumäärä

Asumismuoto Henkilöiden lukumäärä 
taloudessa

Asuminen osoitteessa 
alkanut (vvvvkk)

Siviilisääty                   Asiakkuus Resurs 
 Bankissa alkoi (vvvvkk)

Työsuhteen laatu Työttömyyskassa Työttömyyskassan jäsenyys alkanut (vvvvkk)

Sähköpostiosoite

                   Naimisissa     Yksinhuoltaja

Leski           Avoliitossa           Eronnut           Naimaton      

Kyllä          Ei          

                                         Vakituinen             Eläkeläinen          Yrittäjä                   Opiskelija          

Pitkäaikainen sijaisuus           Työtön              Kotiäiti/-isä               Sairaseläkkeellä          Muu

Oma asunto            Työsuhdeasunto
Asumisoikeus-/
osaomistusasunto

Vuokra-
asunto Muu

Henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin. Teillä on oikeus kieltää henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä Resurs Bank AB:n asiakaspalveluun. 
Vakuutan, että annetut tiedot ovat oikein ja täydellisiä ja annan suostumukseni hakemukseni luottoharkintaa varten. Vakuutan lisäksi, että olen kirjallisesti tai osoitteessa www.resursbank.fi saanut 
perehdyttäväkseni sekä vastaanottanut kopion vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista voimassaolevine erikoismaksuehtoineen sekä Yleisistä tiliehdoista ”RBAV06 Finland” tai 
myöhemmästä versiosta, mitkä ehdot täten hyväksyn. Hyväksyn myös, että siinä tapauksessa, että hakemukseni hylätään, Resurs Bankin yhteistyökumppani voi tarjota minulle vastaavanlaista tuotetta.

Kuukausittaiset tulot verojen jälkeen, euroa Kuukausittaiset asumiskustannukset (vuokra, käyttökustannukset, maksut), euroa

Kuukausittaiset muiden velkojen lyhentämisestä aiheutuvat kustannukset, euroa Varallisuus (kiinteistöt, asumisoikeus, auto jne.), euroa

Allekirjoitus

Pankin omat merkinnät
Myönnetty laina Luoton numero Allekirjoitus

Aika ja paikka Hakijan allekirjoitus

HUOM! Muista liittää hakemukseen kopio viimeisimmästä 
palkkakuitista ja verotuspäätöksestä sekä erittelyosasta.

WEBB


