Vill du föra över
pengar till ditt
bankkonto?

Pengarna sätts in direkt på ditt bankkonto. Det tillkommer en uttagsavgift på f.n. 3,95 % av det uttagna beloppet (lägst 35 kr).
Du kan f.n. ta ut max 15 000 kr som kontantuttag inom loppet av
sju dagar. Behöver du ett större belopp? Då kan du ansöka om ett
privatlån. Ring 0771-11 22 33 eller ansök direkt på resursbank.se.
Tips! Du kan även göra ett uttag i bankomat/uttagsautomat. Då blir
uttagsavgiften 2,97 % av det uttagna beloppet (dock lägst 35 kr).
Fyll i ansökan, skriv under och skicka i ett ofrankerat kuvert
(vi står för portot) till:
Resurs Bank AB
Svarspost 205 852 11
258 00 HELSINGBORG

Ansökan om kontantuttag
Önskat belopp
Belopp kr

OBS! Om det inte finns utrymme för önskat belopp så utbetalas det belopp ryms
inom din kreditgräns.

Huvudkortnummer
Fyll i de sex första och de fyra sista
siffrorna på ditt kortnummer.

XX XXXX
Personuppgifter huvudkontoinnehavare
Förnamn (huvudkontoinnehavare)

Efternamn

Gatuadress

Personnr
Postnr & ort

Telefon

E-post

Personuppgifter ev. medkontoinnehavare
Förnamn (ev. medkontoinnehavare)

Efternamn

Gatuadress

Personnr
Postnr & ort

Telefon

E-post

Utbetalning
Jag vill ha pengarna insatta på följande bankkonto:
Clearingnr

Bankens namn

Kontonr

Underskrift
Härmed ansöker jag om att göra ett kontantuttag på den beviljade kontokredit till vilket mitt Supreme Card med ovanstående kortnummer är anslutet. Jag är medveten om att
det uttagna beloppet kan bli lägre än det belopp jag önskat. Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och ger tillstånd till att uttaget belopp och uttagsavgift
debiteras mitt konto.
Jag försäkrar vidare att jag inför min ansökan tagit del av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) och Resurs Banks allmänna villkor för privat konto- och
kortkredit samt privatlån för Sverige, vars bestämmelser härmed accepteras. Kopia av avtalsvillkoren tillhandahålles via Mina Sidor på www.resursbank.se.

Underskrift (huvudkontoinnehavare)

WSCGENKU

Ort & datum

Underskrift (ev. medkontoinnehavare)

Resurs Banks egna noteringar
Kontonr

Handläggarens signatur
sign.
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Ett kort från

