Søknad om
Ekstrakort

Med ekstrakort til familiemedlemmer samler dere poeng sammen
og får se alle kjøp på samme regning. Fyll ut søknadsskjemaet
under for å søke om ekstrakort til ektefelle, samboer eller barn over
16 år. Ekstrakortet koster kr 50 (engangsgebyr).
Søknaden legges i en ufrankert konvolutt (vi betaler porto)
sammen med kopi av gyldig legitimasjon for hovedkontoinnehaver
og sendes til:
Resurs Bank
Svarssending 3437
0092 OSLO

Søknad om ekstrakort
Hovedkontoinnehaver
Fornavn (hovedkontoinnehaver)

Etternavn

Fødsels-nr

Adresse

Postnummer og sted

Hovedkontonummer

XX XXXX

Fyll inn de seks første og de fire
siste siffrene i ditt kortnummer.

Ekstrakort 1 (familiemedlem fra 18 år)
Fornavn

Etternavn

Fødsels-nr

Etternavn

Fødsels-nr

Ekstrakort 2 (familiemedlem fra 18 år)
Fornavn

Underskrift
Jeg (som hovedkontoinnehaver) er inneforstått med at jeg har ansvar for alle transaksjoner som gjøres av ekstrakortinnehaver.
Jeg (som ekstrakortinnehaver over 18 år) er inneforstått med at jeg er solidarisk ansvarlig for alle transaksjoner som oppstår ved bruk av ekstrakort.

Sted

Underskrift søker/hovedkontoinnehaver

Dato

Underskrift ekstrakort 1

SCNOEK1702

Jeg (som ekstrakortinnehaver) aksepterer at mine kundeopplysninger inngår i Resurs Bank konsernets kunderegister, og at mine grunndata kan benyttes og
distribueres til Resurs Banks samarbeidspartnere for markedsføringsformål. Jeg er kjent med at jeg kan reservere meg mot at mine personopplysninger brukes
eller videreformidles til markedsføringsformål. Jeg erklærer at de opplysninger som er oppgitt i søknadsskjemaet er korrekte og fullstendige. Jeg bekrefter at
jeg skriftlig eller gjennom ”Mine sider” på www.supremecard.no har mottatt kopier av, lest og godkjent gjeldende Standardiserte Europeiske opplysninger om
Forbrukerkreditt (SEF-Skjema) med gjeldende kontovilkår samt Alminnelige vilkår for privat konto- og kortkreditt, samt forbrukslån ”RBAV05 NORGE” (eller
senere versjon). Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått vilkårene og at jeg vil følge dem.

Underskrift ekstrakort 2

Resurs Banks egne noteringer
Kontonr

Signatur

9578 0050
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