
Udfyld blanketten for at ansøge om et ekstrakort til et familie-
medlem. Familiemedlemmer er mand, kone, sambo eller barn 
over 16 år. Det koster 50 kr at få et ekstrakort.  
Vedlæg kopi af legitimation for hovedkortindehaveren.

Udfyld ansøgningen, skriv under, vedlæg et billede af legiti-
mation og send til:

Resurs Bank 
Delta Park 46 
2665 Vallensbæk Strand

supremecard.dk | 39 13 16 00 | info@supremecard.dk
Resurs Bank | Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand, Filial af Resurs Bank Aktiebolag Sverige | 
Filial CVR-nr.: 3604-1021 | Resurs Bank AB org. nr.: 506401-0208 hos Bolagsverket

Ekstrakort 1 (familiemedlem fra 16 år)

Hovedkortnr.

Personoplysninger på hovedkontoindehaver og evt. medkontoindehaver

Ansøgning om ekstrakort

Fornavn (hovedkontoindehaver) Efternavn CPR-nr

Ekstrakort 2 (familie medlem fra 16 år)

Fornavn Efternavn

Jeg er myndig og erklærer på tro og love og bekræfter ved min underskrift at ovenstående oplysninger er korrekte og at den anførte adresse er min faste bopæl i Danmark, at der må indhentes 
kredit-oplysninger fra et kreditoplysningsbureau samt oplysninger fra CPR registeret, og at jeg skriftlig eller på www.supremecard.dk har modtaget kopi af, læst og godkendt gældende Standar-
diserede europæiske forbruger kreditoplysninger, Generelle vilkår point- og bonusprogram (Udgave 1;2014-04) samt almindelige kontobetingelser ”RBAV06 DANMARK” eller senere ikrafttrådte 
betingelse fra RB.  Ved indgåelse af en aftale med RB indgår jeg i RBs kunderegister. Mine indhentede personlige oplysninger kan benyttes og distribueres til brug for markedsføring. Jeg er 
indforstået med at jeg kan frabede mig dette direkte ved afgivelsen af meddelelse herom til RB Kundeservice eller ved efterfølgende henvendelser til RB.

Underskrift
Dato

Underskrift (hovedkontoindehaver) Underskrift Ekstrakort 1

XX XXXX Udfyld de seks første og de fire 
sidste cifre af dit kortnummer.
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Kontonr Administrators underskrift

Resurs Banks egne noter

Glem ikke at vedlægge kopi af legitimation!

Ansøgning om 
ekstrakort

Underskrift Ekstrakort 2

Sted

CPR-nr
Fornavn Efternavn CPR-nr


