
17
09

_W
SC

G
E

N
TE

V

Tipsa en vän

Tipsa en vän och få 15 000 extra poäng
Du som gillar ditt Supreme Card och gärna tipsar andra om ditt kort 
– nu har du chansen att enkelt tjäna extra poäng.  Tipsa dina vänner 
om Supreme Card så får både du och din vän 15 000 extra poäng. 
Poängen delas ut under förutsättning att ansökningen beviljas.

Personnr (ååmmdd-xxxx)

Förnamn

Efternamn

E-post

Mobilnr

Adress

Postnr & ort

Ansökan Supreme Card

Önskad kredit (5 000–150 000 kr) Personnr (ååmmdd-xxxx)

Förnamn Efternamn

Adress

Postnr Ort

E-post Mobilnr

Handläggare Resurs Banks egna noteringar

9752

Vid tecknande av avtal med Resurs Bank ingår du i Resurskoncernens kundregister. Inhämtade personuppgifter kan användas och 
distribueras för marknadsföring. Jag är införstådd med att jag genom att kontakta Resurs Bank kan förbjuda behandling av personupp-
gifter för marknadsföring. Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och ger tillstånd till att ansökan kreditprövas 
varvid arbetsgivaren kan komma att kontaktas. 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.

Det var jag som tipsade min vän:

Gör så här 
Det enda du behöver göra för att få dina extra poäng är att fylla i ditt namn, 
personnummer och e-post nedan och sedan  be din vän att fylla i ansökan. 
Vännen måste bifoga en kopia på giltig ID-handling och skicka in till oss 
tillsammans med ansökan.  
Poängen får ni när vännens ansökan blivit beviljad.

1. Fyll i alla uppgifter, skriv under.

2. Posta talongen samt bifoga en kopia på sök andens 
ID-handling (alt. ta en bild på ID-handlingen och 
MMS:a till 0730-12 08 60) i ett ofrankerat kuvert till:  

Resurs Bank AB 
Svarspost 205 852 11, 258 00 Helsingborg

Om inget belopp anges så görs kreditupplys-
ning på 10 000 kr. Observera att den beviljade 
krediten kan bli lägre än den du söker.

Ort & datum Underskrift

Ja tack, jag vill ansöka om ett Supreme Card.
Du och din vän får 15 000 poäng när ansökan är beviljad.

Kryssa för vilken typ av kort du önskar. I det fall du inte väljer kommer 
vi att utgå från att du önskar ett Supreme Card Gold MasterCard.

Supreme Card Woman 
– stöd kampen mot cancer

Årsavgift

295 kr

Supreme Card World 
– ett kort i världsklass

Månads-
avgift

89 kr

Supreme Card Gold MC 
– Låt det bli ditt bästa kort

Årsavgift

195 kr

Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
Gäller även dig som är familjemedlem eller känd medarbetare 
av betydelse till en sådan person.

Nej Ja Om JA - MISSA inte att besvara 
frågorna på baksidan!

OBS! Glöm ej bifoga kopia på giltig ID-handling.
Bifoga kopia på din ID-handling, eller MMS:a bild på  
ID-handling till oss på 0730-12 08 60.

supremecard.se | 0771-11 22 33 | info@supremecard.se
Resurs Bank AB (publ), Box 22209, 250 24 Helsingborg, Org.nr: 516401-0208, BG: 447-6388

Ett kort från



Underskrift kundkännedom
Vid tecknande av avtal med Resurs Bank ingår du i Resurskoncernens kundregister. Inhämtade personuppgifter kan användas och distribueras för marknadsföring. 
Jag är införstådd med att jag genom att kontakta Resurs Bank kan förbjuda behandling av personuppgifter för marknadsföring.  Jag försäkrar att lämnade uppgifter 
är riktiga och fullständiga och ger tillstånd till att ansökan kreditprövas varvid arbetsgivaren kan komma att kontaktas.
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.

Ort & datum Underskrift sökande

Supreme Card Gold  
Representativt exempel på delbetalningsalternativ 1/10
Vid ett kreditbelopp om 15 000 kr med en rörlig årsränta 
om 12,36 % och en delbetalningstid om 12 månader 
uppgår den effektiva räntan till 16,94 %. I exemplet ingår 
admi nistrationsavgift om 29 kr per månad, årsavgift om 
195 kr och en uppläggningsavgift om 0 kr. Det ordinarie 
månadsbeloppet att betala är 1 537 kr* och det samman-
lagda beloppet att betala blir 17 555 kr. Exemplet baseras 
på ett köp den första dagen i en kalender månad och är 
beräknat 2016-07-01. Exemplet förutsätter att räntan och 
avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. 
Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre 
som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad 
i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer. 
*Avrundning tillämpas till närmaste högre krona. Till 
ordinarie delbetalning tillkommer  månaden efter val av 
delbetalning uppläggningsavgift. Uppläggningsavgiften 
är inkluderad i angiven kreditkostnad och totalt belopp 
att betala.

Supreme Card World   
Representativt exempel på delbetalningsalternativ 1/20
Vid ett kreditbelopp om 15 000 kr med en rörlig årsränta 
om 16,32 % och en delbetalningstid om 12 månader 
uppgår den effektiva räntan till 27,89 %. I exemplet ingår 
administrations avgift om 29 kr per månad, månadsavgift 
om 89 kr och en uppläggningsavgift om 0 kr. Det ordinarie 
månadsbeloppet att betala är 863 kr* och det samman-
lagda beloppet att  betala blir 19 068 kr. Exemplet baseras 
på ett köp den första dagen i en kalendermånad och är 
beräknat 2016-07-01. Exemplet förutsätter att räntan och 
avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. 
Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre 
som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad 
i enlighet med Konsument verkets riktlinjer. 
*Avrundning tillämpas till närmaste högre krona. Till 
ordinarie delbetalning tillkommer  månaden efter val av 
delbetalning uppläggningsavgift. Uppläggningsavgiften 
är inkluderad i angiven kreditkostnad och totalt belopp 
att betala.

Supreme Card Woman 
Representativt exempel på delbetalningsalternativ 1/20
Vid ett kreditbelopp om 10 000 kr med en rörlig års ränta 
om 12,36 % och en del betalningstid om 12 månader 
uppgår den effektiva räntan till 20,07 %. I exemplet ingår 
administrationsavgift om 29 kr per månad, årsavgift om 
295 kr. Det förutsätts att krediten delbetalas i lika stora 
delar om 963 kr* och det sammanlagda beloppet att 
betala blir 11 665 kr. Exemplet baseras på ett köp den 
första dagen i en kalender månad och är beräknat 2017-
07-01. Exemplet förut sätter att räntan och avgifterna är 
oför ändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att 
utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre 
effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet 
med Konsumentverkets riktlinjer.
*Avrundning tillämpas till närmaste högre krona. Till 
ordinarie delbetalning tillkommer månaden efter val av 
delbetalning uppläggningsavgift. Uppläggnings avgiften 
är inkluderad i angiven kreditkostnad och totalt belopp 
att betala.

Representativa exempel

Vi som bank är skyldiga att enligt penningtvättslagen ha god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. 
Vi ber dig därför att besvara nedanstående frågor. Kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen.

Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person? Med PEP avses personer 
som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Nedan ser du vilka 
befattningar som bedöms vara PEP samt vilka relationer som omfattas. 
• Stats- eller regeringschef, minister samt vice och biträdande minister
• Parlamentsledamot/riksdagsledamot
• Ledamot i styrelsen för politiska partier
• Domare i Högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
• Hög tjänsteman vid revisionsmyndighet och ledamot i centralbankers styrande organ
• Ambassadör, beskickningschef samt hög officer i försvarsmakten
• Ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 
• Ingår i en internationell organisations ledning (exempelvis FN, NATO, WTO)

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Kundkännedom

Jag är själv en person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Jag är familjemedlem till en PEP 

Jag är känd medarbetare till en PEP 

Med känd medarbetare avses:
• person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller 

juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och

• person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att 
förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP. 

Med familjemedlem avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar samt barns make/maka, registrerad partner eller sambo. 

Titel på PEP Min position Land eller organisation för PEP

Min titel Land eller organisation för PEP

Titel på PEP Land eller organisation för PEP

 Om du inte är en PEP, familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person behöver du inte besvara nedanstående frågor.

supremecard.se | 0771-11 22 33 | info@supremecard.se
Resurs Bank AB (publ), Box 22209, 250 24 Helsingborg, Org.nr: 516401-0208, BG: 447-6388

OBS! Glöm ej bifoga kopia på giltig ID-handling.
Bifoga kopia på din ID-handling, eller MMS:a bild på  
ID-handling till oss på 0730-12 08 60.


