
Vil du øke kredittgrensen?
Søknad om økning av kredittgrensen

Fyll ut søknadsblanketten nedenfor og send den til oss om du vil øke kredittgrensen. Legg også ved en kopi av siste 
lønnslipp. 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

Ny ønsket kreditt
Maks. er 75 000 kr. Vi gjør oppmerksom på at bevilget kreditt kan bli lavere enn hva som er søkt om.

Hovedkortnummer

XX XXXX
Personopplysninger hovedkortinnehaver

Fornavn Etternavn

Adresse Postnummer Sted

Fødselsnummer (11 sifre)

E-post Mobil

Sivilstatus Antall barn under 18 år

Månedsintekt før skatt Månedsintekt etter skatt Annen månedsintekt

Total gjeld, din andel Total usikret gjeld

Boutgifter, din del/md. Utgifter andre lån, din del/md.

Arbeidsforhold Boform

 Gift/registrert partnerskap    Samboer    Skilt/separet    Aleneboende   
 Enkemann/enke

 Leier    Eier andel-/borettslag    
 Eier leilighet/bolig    Bor hos foreldre

 Fast ansatt   Midlertidigt ansatt/vikar    Selvstendig næringdrivende    Pensjonist   
 Student    Uføretrygd    Arbeidsledig    Arbeidsavklaring    Annet

Ekstrakort
(Engangskostnad 50 kr, familiemedlem fra 18 år)

Underskrift

Sted og dato

Signatur innehaver av hovedkort Signatur innehaver av ekstrakort

Fyll inn de seks første og de fire siste 
siffrene i ditt kortnummer.
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Resurs Bank NUF | Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo | NO org.nr 984150865 | 22 56 37 33 | resursbank.no

Hovedkontor Resurs Bank AB (publ) i Helsingborg, Sverige | SE org.nr 516401-0208

Fornavn Etternavn Fødselsnummer (11 sifre)

Jeg (som hovedkortinnehaver) er inneforstått med at jeg har ansvar for alle transaksjoner som gjøres av ekstrakortinnehaver. Ved å inngå avtale med Resurs 
Bank inngår du i Resurskonsernets kunderegister. Hovedformålet med vår behandling av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og registrere de 
opplysningene som kreves før avtale inngåelse samt dokumentere, administrere og gjennomføre avtalen. Personopplysninger kan også benyttes for markeds-
føringsformål. Når behandling skjer for markedsføringsformål kan også profilering forekomme for å rette tilpassede tilbud til deg hvorved du kan tilbys alter-
nativt produkt eller kontaktes av en av Resurs Banks samarbeidspartnere. Fullstendig informasjon om vår beandling av personopplysninger finner du i våre 
vilkår for behandling av personopplysninger. Jeg er innforstått med at jeg gjennom å kontakte Resurs Bank kan reservere meg mot direkte markedsføring. Jeg 
forsikrer at oppgitte opplysninger er riktige og fullstendige og tillater at søknaden kredittprøves og at arbeidsgiver kan komme til å kontaktes. Jeg forsikrer 
videre at jeg før jeg søkte, skriftlig eller via resursbank.no, har mottatt og lest Standardiserte europeiske opplysninger om forbruker kreditt (SEF-skjema) og 
Resurs Banks alminnelige vilkår for privat konto- og kortkreditt samt forbrukslån for Norge, hvilke bestemmelser herved vedtas.


