
Fakturaadress 
Den adress din avi skickas till.

Förfallodatum  
När pengarna ska vara betalda till oss, tänk på att betala i tid då det kan 
ta upp till tre bankdagar innan pengarna har landat på vårt konto.

Aktuellt saldo 
Här ser du utnyttjad kredit per den siste föregående månad. Har du 
gjort nya köp denna månad kommer de synas först på din nästa avi.

Bankgironummer  
Till detta bankgironummer ska du betala din avi.

OCR-nummer  
Ditt referensnummer vid betalning. Betalar du via din internetbank är 
det detta nummer du anger.

Betalningsalternativ  
Här väljer du det betalningsalternativ som passar dig bäst. 

Kontonummer  
Det nummer som identifierar ditt konto hos oss.

Total beviljad kredit 

Kontrollkod talsvar  
Denna kod behöver du ha om du ringer in till oss.

Tillgängliga bonuspoäng  
Tips! Besök supremecard.se/poangshop för att se vad du kan  använda  
dina poäng till.  

Kommande bonuspoäng  
Dessa poäng blir tillängliga nästa månad eftersom det är 30 dagars 
fördröjning från inköpsdatum. 

Bonuspoäng som förfaller  
Dina bonuspoäng är giltiga i tre år. Utnyttjar du inte dina poäng innan 
angivet datum går detta poängsaldo förlorat.

Belopp att betala 
Efter du har valt det betalningsalternativ som passar dig (lägst belopp 
att betala i tabellen vid punkt 6), fyller du i beloppet här.

GUIDE TILL DIN AVI
Här är ett exempel på en avi från Supreme Card
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Transaktioner 
De transaktioner du gjort under föregående månad.

Eventuella avgifter  
Exempelvis:

• Administrationsavgifter – om du debiterats två administrationsav-
gifter innebär det att du i din hand håller din andra faktura. Detta 
gör att den ena administrationsavgiften avser föregående månad 
och den andra avgiften avser denna månad.

• Uppläggningsavgift – denna avgift debiteras dig som valde att 
delbetala  din förra faktura/avi.

• Försenings- och påminnelseavgift – om vi inte mottagit din betal-
ning i tid förra månaden har du debiterats en försenings- och/eller 
en påminnelseavgift.

• Försäkringspremie – du har valt att teckna en betalförsäkring hos 
oss, beloppet avser denna månads fösräkringspremie.

Aktuellt saldo  
Här ser du utnyttjad kredit per den siste föregående månad. Har du 
gjort nya köp denna månad kommer de synas först på din nästa avi.
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Mina sidor 
På resursbank.se kan du logga in på Mina sidor. Där kan 
du se din aktuella skuld, dina avier och ev. erbjudanden. Du 
loggar in med hjälp av BankID/Mobilt BankID. Om du inte 
har BankID så skaffar du det genom din ordinarie bank.

Mer information 
Du hittar information och får svar på de vanligaste frågorna 
på resursbank.se/kundservice

Kundservice 
Du kan även ringa vår kundservice på telefon 0771-11 22 33  
(vardagar 08.00–18.00).


