ANSØGNING EKSTRAKORT

Del alle fordelene ved British Airways
World MasterCard med din familie
Med et ekstrakort til dine familiemedlemmer samles alle køb på den samme betalings
oversigt. Udfyld ansøgningsblanketten nedenfor for at ansøge om et ekstrakort til din
ægtefælle, samlever eller barn over 16 år. Ekstrakortet koster 95 kr. (engangsgebyr).
Send ansøgningen i en kuvert vedlagt en kopi af gyldig legitimation for den, der skal have
ekstrakortet, til:
Resurs Bank
Delta park 46
2665 Vallensbæk Strand

Ansøgning om ekstrakort
Personoplysninger hovedkortindehaver på hovedkort
Fornavn (hovedkontoindehaver)

Efternavn

CPR-nr.
Venligst udfyld dit
cpr nr med 10 cifrer.

Ekstrakort 1 (fra 16 år)
Fornavn

Efternavn

CPR-nr.
Venligst udfyld dit
cpr nr med 10 cifrer.

Mobilnummer

E-mail

Ekstrakort 2 (fra 16 år)
Fornavn

Efternavn

CPR-nr.
Venligst udfyld dit
cpr nr med 10 cifrer.

Mobilnummer

E-mail

Husk at vedlægge kopi af gyldig billedlegimation for den person, der ansøger om at få ekstrakortet.
Underskrifter

Dato

Sted

Underskrift hovedkortindehaver

Underskrift Ekstrakort 1

Underskrift Ekstrakort 2

Til brug for Resurs Bank
Kontonr

Resurs Banks egne notater og underskrift

Tilbydes i samarbejde med: Resurs Bank | Delta Park 46 | 2665 Vallensbæk Strand | Telefon +45 39 13 16 80 | Fax +45 39 13 16 81
Filial af Resurs Bank Aktiebolag Sverige | Filial CVR-nr.: 3604-1021 | Resurs Bank AB org.nr.: 516401-0208 hos Bolagsverket

British Airways Ekstrakort DK

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 kreditoplys
ninger fra et kreditoplysningsbureau samt oplysninger fra CPR registeret, godkender at RB kontakter arbejdsgiver, og at disse oplysninger må blive registreret hos RB, samt, at jeg har læst og godkendt
gældende Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger og generelle vilkår samt almindelige kontobetingelser ”RBAV04 DANMARK” eller senere i krafttrådte 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.

