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Kontantuttag

•   Pengarna sätts in direkt på ditt bankkonto.

•   Vid kontantuttag tillkommer en uttagsavgift på f n 3,95 % av det uttagna beloppet  
 (lägst 35 kr).

•   Du kan f n max ta ut 15 000 kr som kontantuttag inom loppet av 7 dagar.  
 Önskas ett större belopp kan du ansöka om ett privatlån. Ring tfn 0771-22 99 22.

Personuppgifter kontohavare
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Underskrift och legitimationskontroll

Önskat belopp

                                                                            Bankens namn

Clearingnr Kontonr

Utbetalning

Jag vill ha pengarna insatta på följande bankkonto:

Belopp kr

Efternamn, förnamn

Personnr E-post

Tfn (bostad) Tfn (mobil)

Datum (ååmmdd) Kontohavarens underskrift

Legitimation, kontohavare Nummer Resurs Banks noteringar
                    ID-kort
Körkort       EU-pass
     

För mer information:
Kundtjänst tfn: 077 - 440 44 77
E-mail: info@supremecard.se
Internet: www.supremecard.se 

OBS! Glöm ej att skriva under, bifoga 
kopia på giltig legitimation samt fylla i 
alla fält för snabbare handläggning.

Vill du göra ett kontantuttag? 

Fyll i blanketten och bifoga kopia på giltig legitimation på  
huvudkontoinnehavare och ev medkontoinnehavare och skicka till:
Resurs Bank AB, Box 222 09, 250 24 Helsingborg

Ansökan om KONTANTUTTAG

Härmed ansöker jag/vi om att göra ett kontantuttag på den beviljade kontokredit till vilket mitt Supreme Card-kort 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 skriftligen eller på www.resurs.se tagit del av samt mottagit kopia av för krediten 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 447-6388. 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.

Namn (medkontoinnehavare) Personnr

E-post Mobiltfn

Ev tidigare registrerad medkontoinnehavares uppgifter

Huvudkortnummer

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


