
Ansökan Privatlån
från 30 000 kr upp till 250 000 kr

Underskrift

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga, fullständiga och att jag uppfyller de allmänna förutsättningarna för Privatlån och Betalskyddsförsäkring.  Jag 
tillåter kreditgivaren att göra sedvanlig kreditprövning varvid arbetsgivaren kan komma att kontaktas. Kreditgivaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Jag godkän-
ner även att jag vid avslag kan komma att erbjudas alternativ produkt eller kontaktas av en av Resurs Banks samarbetspartners. Jag försäkrar vidare att jag skrift-
ligen eller på www.resurs.se tagit del av samt mottagit kopia av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) med aktuella Specialkontovillkor 
samt Allmänna kontovillkor ”RBAV02 SVERIGE” eller senare, vars bestämmelser härmed accepteras. Jag förklarar mig införstådd med att samtliga Resurs Banks 
rättigheter enligt detta kontoavtal härmed överlåts på Danske Bank. Betalning ska alltid ske till Bankgiro 5196-5770. Danske Bank har dock uppdragit åt Resurs 
Bank att sköta administrationen av kontokrediten till dess Danske Bank meddelar annat. Av denna överlåtelse och betalningsinstruktion har jag tagit del. Jag 
medger vidare att Danske Bank får ta del av samtliga kontoavtalsvillkor som registrerats i Resurs Banks finanssystem.

Utbetalningssätt

 Jag vill ha pengarna insatta på mitt bankkontonummer (glöm ej bankens clearingnummer):

Hushållets ekonomi Avser din/er (er vid ev. medsökande) totala hushållsekonomi.

Sökande 1

Resurs Banks egna noteringar WEBB
Beviljad kredit                   Kontonummer                           Sign.

Jag vill teckna 
betalförsäkring

Ev. Sökande 2

Efternamn, förnamn Personnummer

Gatuadress Telefon hem

Postnummer Ort Telefon mobil

Anställningsform
Fast anställning Vikariat t.o.m ........................ Egen företagare

Telefon arbetsgivare

Pensionär Annat ...............................................................
E-post

Anställd sedan år/mån Årsinkomst Yrke

Betalförsäkring

OBS! Vid ansökan om 151 000 kr eller mer krävs 2 sökande.

Glöm inte bifoga en kopia på din ID-handling – välj mellan tre enkla alternativ: 
– via MMS till tel 0730-12 14 60 
– via e-post till lana@resurs.se
– i ett ofrankerat kuvert och skicka till  Frisvar, Resurs Bank AB, Kundnr 250 260 400, 258 00 Helsingborg 
För mer information ring Kundtjänst tel 0771-22 99-22, e-post: lana@resurs.se, www.resurs.se

Vid tecknande av avtal med Resurs Bank ingår du i Resurskoncernens kundregister. Inhämtade personuppgifter kan användas och distribueras för marknadsfö-
ring. Jag är införstådd med att jag genom att kontakta Resurs Bank kan förbjuda behandling av personuppgifter för marknadsföring.

Genom att teckna en betalförsäkring får du en ökad trygghet som låntagare. Blir du arbetslös eller sjukskriven till följd av olycksfall 
eller sjukdom i mer än 30 dagar, hjälper försäkringen dig och betalar då din månadsbetalning under denna tid (upp till 12 måna-
der). Solid Försäkringsaktiebolag är försäkringsgivare men Resurs Bank förmedlar försäkringen. Information om försäkringsförmed-
lingen, samt fullständiga försäkringsvillkor finns tillgängliga på www.resurs.se.

Belopp och återbetalningtid
Ansökt belopp (kr) Önskad återbetalningstid (år)

Efter prövning kan eventuellt beviljat belopp komma att understiga ert önskade belopp.

Efternamn, förnamn Personnummer

Gatuadress Telefon hem

Postnummer Ort Telefon mobil

Anställningsform
Fast anställning Vikariat t.o.m ......................... Egen företagare

Telefon arbetsgivare

Pensionär Annat ...............................................................
E-post

Anställd sedan år/mån Årsinkomst Yrke

Inkomster efter skatt per mån Boendekostnad per mån (hyra, driftskostnad, avgifter)

Kostnad för övriga skulder att betala per mån Tillgångar (fastighet, bostadsrätt, bil, etc.)

          Jag tänker använda detta lån för att lösa andra lån/krediter med:                                                                         kr

Ort och datum Namteckning sökande Namnteckning ev. sökande 2

OBS! Glöm inte bifoga en 
kopia på gilitig ID-handling



Allmänt 
1 Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Försäkringen omfattar 
den kredit hos Resurs Bank AB för vilken försäkring tecknats. Försäkringen 
gäller enligt nedanstående definitioner vid ofrivillig arbetslöshet, sjukskriv
ning eller sjukhusvistelse. Egen företagare omfattas inte av något försäkrings
skydd gällande arbetslöshet.
2 Försäkring kan tecknas av kredittagare som är huvudsökande hos Resurs 
Bank AB och som beviljats kredit samt uppfyller förutsättningarna under 
respektive underrubrik:
2.1 Arbetstagare som är:
2.1.1 tillsvidareanställd hos en och samma arbetsgivare under minst 7 mån
ader sammanhängande tid, i direkt anslutning till tiden för försäkringens 
tecknande. Varsel om uppsägning eller verkställd uppsägning får ej föreligga 
(gäller ej egen företagare),
2.1.2 fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukersättning, akassa, 
aktivitets ersättning eller liknande,
2.1.3 inskriven i Svensk försäkringskassa och ansluten till Svensk erkänd 
arbetslöshetskassa (gäller ej egen företagare).
2.2 Ålderspensionär, förtidspensionär eller sjukpensionär som:
2.2.1 inte är inlagd på sjukhus, 
2.2.2 inte vistas på annan ort till följd av läkares inrådan.
3 Under förutsättning att kredit hos Resurs Bank AB beviljats, gäller försäk
ringen från dess nytecknande och löper en månad i taget, såvida försäkring
en inte dessförinnan upphör enligt vad som sägs i detta villkor.

Försäkringens omfattning 
4 Ofrivillig arbetslöshet (gäller endast dig som är löntagare).
Med ofrivillig arbetslöshet menas att försäkringstagaren utan egen möjlighet 
till påverkan är arbetslös till minst 50 % av den totala arbetstid som gällde för 
försäkringstagaren tiden närmast innan inträffad arbetslöshet och att försäk
ringstagaren i sådant fall står till arbetsmarknadens förfogande, är inskriven 
som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen samt inte nekat möjlighet till 
arbete.
Undantag:
Ersättning utgår inte vid:
4.1 arbetslöshet till följd av säsongsarbetslöshet, provanställning eller tidsbe
gränsad anställning, 
4.2 arbetslöshet om försäkringstagaren uppbär aktivitetsersättning,  
4.3 frivillig arbetslöshet eller avsked på grund av misskötsel,
4.4 arbetslöshet beroende på strejk eller olaglig handling utförd av försäk
ringstagaren,
4.5 arbetslöshet när försäkringstagaren inte erhåller ersättning från arbetslös
hetskassa av annan grund än utförsäkring.
5 Sjukskrivning (gäller endast dig som är löntagare eller egenföretagare).
Med sjukskrivning menas att försäkringstagaren blir sjukskriven till minst 50 % 
av den totala arbetstid som gällde för försäkringstagaren tiden närmast före 
sjukskrivningen.
Undantag:
Ersättning utgår inte vid:
5.1 sjukskrivning då försäkringstagaren inte uppbär sjukpenning,
5.2 sjukskrivning om försäkringstagaren uppbär sjukersättning. 
6 Sjukhusvistelse (gäller dig som är ålderspensionär, förtidspensionär eller 
sjukpensionär).
I det fall du som försäkringstagare tvingas till sjukhusvistelse alternativt 
tvingas till vistelse på annan ort på inrådan av läkare i mer än 5 dagar ersätter 
försäkringen med kreditens ordinarie månadsbelopp. För varje påbörjad 
5dagarsperiod därutöver ersätter försäkringen med ytterligare månads
belopp enligt ovan, dock max 12 månadsbelopp.

Skada
7 Med skada menas inträffad arbetslöshet, sjukskrivning, sjukhusvistelse eller 
vistelse på annan ort på inrådan av läkare enligt definitioner ovan.
 
Ersättning
8 Ersättning utgår om försäkringstagaren blir ofrivilligt arbetslös eller 
sjukskriven i mer än 30 sammanhängande dagar (karenstid) eller tvingas till 
sjukhusvistelse alternativt vistelse på annan ort (se 6 §). Ersättning lämnas inte 
för karenstiden. Ersättning lämnas under maximalt 12 månader per skadetill
fälle med kreditens ordinarie månadsbelopp. Med ordinarie månadsbelopp 
menas månadsbelopp enligt den kontoplan försäkringstagaren (tillika konto
havaren) betalt flest gånger under de 5 närmaste månaderna före inträffad 
ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse. Ersättning lämnas för 
varje hel kalendermånad och utbetalas direkt till Resurs Bank AB. Kontant
ersättning utgår ej.

Undantag:
8.1 Ersättning utgår ej för ränta och avgifter som uppkommer på grund av 
kontohavarens betalningsförsummelse. Försäkringen ersätter inte för kredit 
som tagits i anspråk efter det att försäkringstagaren fått kännedom om, eller 
borde haft kännedom om, händelse vilken medför rätt till ersättning.
 
Premien
9 Försäkringspremien debiteras försäkringstagarens konto hos Resurs Bank 
AB. Premien debiteras av Resurs Bank AB på uppdrag av SOLID.
 
Anmälan av skada m m
10 Anspråk på ersättning skall snarast möjligt efter inträffad skada sändas till 
SOLID. Vid anspråk på ersättning skall försäkringstagaren tillställa SOLID de 
handlingar SOLID vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten 
till ersättning. Försäkringstagaren skall också ge SOLID fullmakt att inhämta 
uppgifter angående arbetslöshet från försäkringstagarens arbetslöshetskassa, 
och angående sjukskrivning uppgifter från försäkringskassan eller vårdinrättning.
11 Under period som ersättning utges skall försäkringstagaren löpande 
tillställa SOLID de handlingar som SOLID vid varje tid anser sig behöva för att 
kunna bedöma rätten till fortsatt ersättning. 
12 Om ersättning utbetalts på felaktiga grunder, är försäkringstagaren åter
betalningsskyldig till SOLID. Underlåtenhet att informera om ändrade förhål
lande som innebär eller som kan komma att innebära förändring i rätten till 
ersättning, kan medföra uppsägning av försäkringsavtalet.
13 Skada skall anmälas snarast möjligt efter det att du fått kännedom om 
skadan. Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt 
om denna inte väcker talan mot bolaget inom tre år från det att han fick 
känne dom om att fordringen kunde göras gällande, och i varje fall inom tio år 
från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.
Framställs ersättningskrav senare än som anges ovan är försäkringsbolaget 
fritt från ansvar.

Uppsägning av försäkringsavtalet
14 Försäkringen upphör automatiskt, och debiterad premie anses till fullo 
förbrukad om:
14.1 försäkringstagaren avlider,
14.2 försäkrat konto slutbetalats och sagts upp av endera part.
15 Om försäkringen sägs upp innan avtalstidens slut, tillämpas reglerna för 
återbetalning av premie enligt Försäkringsavtalslagen. 

Gällande lag
16 Din rätt enligt denna försäkring bortfaller eller begränsas enligt bestäm
melserna i Försäkringsavtalslagen om:
16.1 du i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse som 
kunnat inverka på rätten att teckna försäkring,
16.2 du i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för 
utbetalning av ersättning,
16.3 du åsidosatt dina skyldigheter enligt ovan.
17 För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtals
lagen (2005:104).
18 Om du av någon anledning inte är nöjd med hantering av ett försäkrings
ärende, skall du i första hand vända dig till försäkringsbolagets huvudkontor. 
I det fall du efter detta fortfarande inte är nöjd, har du möjligheten att få ditt 
ärende prövat av Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol. 
Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsu
menternas försäkringsbyrå.

Personuppgiftslagen (PUL) 
19 SOLID behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande 
persondatalagstiftning. Kunden medger att SOLID får registrera, samt tillföra 
och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör 
en förutsättning för effektiv och god kund och registervård, såsom t.ex. kor
rekta namn och adressuppgifter för såväl post som telekommunikation och 
epost. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra SOLID:s åtaganden 
gentemot kunden, för att, informera kunden om erbjudanden samt i övrigt i 
marknadsföringssyfte.  
Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till SOLID:s ombud och 
övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Kunden har 
rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknads
föringsändamål varvid SOLID åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan 
om reklamspärr görs till kundtjänst. Kunden äger rätt att på begäran ta del av 
de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos 
SOLID. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på 
annat sätt irrelevanta åligger det SOLID att vidta rättelseåtgärder.

Postadress: 

SOLID Försäkringar 
Box 22068
250 22 Helsingborg
SVERIGE

Trygghet utöver det vanliga

Telefon: +46 (0)13 13 13 13
Fax: +46 (0)42 38 20 80
Epost: kunder@solidab.se
Hemsida: www.solidab.se
Momsnr: SE516401848201
Pg:  640 17 47 8, Bg: 58760273

Fullständiga försäkringsvillkor betalförsäkring
BFK08, 2009-04-01



Information om Resurs Banks försäkringsförmedling

Resurs Bank AB
Org.nummer: 516401-0208
Adress: Ekslingan 9, 254 67 Helsingborg
Utdelningsadress: Box 22209, 250 24 Helsingborg
Telefon: 042-38 20 00
Telefax: 042-20 29 72

Anknuten försäkringsförmedlare
Resurs Bank AB är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Solid Försäkringsaktiebolag. 
Resurs Bank förmedlar försäkringar med Solid Försäkringsaktiebolag som försäkringsgivare. Resurs Banks registrering 
kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall.
Telefon: 060-18 40 00, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se, webbadress: www.bolagsverket.se Registreringen avser 
skadeförsäkringsklass 16.
På begäran upplyser Solid Försäkringsaktiebolag om en anställd vid Resurs Bank har rätt att förmedla försäkringar och 
om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkringsklasser.

Tillsyn
Resurs Bank står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Telefon 08-787 80 00. Webbadress: 
www.fi.se, e-post: finansinspektionen@fi.se

Kvalificerat innehav
Resurs Bank har inget kvalificerat innehav i Solid Försäkringsaktiebolag och Solid Försäkringsaktiebolag har inget 
kvalificerat innehav i Resurs Bank. Solid Försäkringsaktiebolags moderbolag Resurs Holding AB har ett kvalificerat 
innehav i Resurs Bank.

Ersättning för förmedling
För förmedlandet av en försäkring har Resurs Bank rätt till ersättning från Solid Försäkringar. Den genomsnittliga pro-
visionsnivån är 20 % av den totala premien. Ersättningen till banken innebär ingen ytterligare kostnad för kunden som 
endast betalar försäkringspremien.

Solid Försäkringar ansvarar för ren förmögenhetsskada
Solid Försäkringsaktiebolag är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller 
någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att Resurs Bank uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina 
skyldigheter enligt 5 kap 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Klagomål
Om du är missnöjd med Resurs Banks försäkringsförmedling kan du vända dig till den som förmedlat försäkringen 
eller till kundklagomålsansvarig på banken. Kontakta kundklagomålsansvarig via e-post klagomålsansvarig@resurs.se 
eller skicka ditt klagomål till: Klagomålsansvarig, Resurs Bank, Box 222 09, 250 24 Helsingborg.

Du kan även vid tvist vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol för prövning.

Vägledning kan även erhållas av:
•	 Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
•	 Konsumenternas Försäkringsbyrå
•	 Konsumentvägledning i din kommun

Information om Solid Försäkringsaktiebolag
Org.nummer: 516401-8482
Adress: Box 22068, 250 22 Helsingborg
Telefon: 042-38 21 00
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