
Vill du höja din kredit?       

Fyll i ansökningsblanketten nedan och skicka in till oss om du vill höja din kreditgräns. 
Max kredit vi kan bevilja är 150 000 kr. 

Observera att vi kommer att göra en kreditprövning enligt lag  
och att den beviljade krediten kan bli lägre än du sökt.

Skicka ansökan tillsammans med kopia på giltig legitimation  
för huvudkontoinnehavare och ev medkontoinnehavare i ett  
portofritt kuvert till:

Resurs Bank AB 
Svarspost 
250 260 400  
258 00 HELSINGBORG

Fyll i ansökan, skicka sedan in den i ett portofritt kuvert till Resurs Bank  
tillsammans med kopia på giltig legitimation för huvudkontoinnehavare och ev medkontoinnehavare.  

Namn (huvudkontoinnehavare) Personnr

E-post Mobiltfn

Jag tillåter att Resurs Bank kontaktar arbetsgivare i samband med kreditprövning. Vid tecknande av avtal med RB ingår jag i Resurs-koncernens kundregister. Inhämtade 
personuppgifter kan användas och distribueras för marknadsföring. Jag är införstådd med att jag genom att kontakta RB kan förbjuda behandling av personuppgifter för 
marknadsföring. Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag försäkrar vidare att jag skriftligen eller på www.resurs.se tagit del av samt mottagit kopia av         
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) med Särskilda kontovillkor samt Allmänna kontovillkor ”RBAV02 SVERIGE” eller senare, vars bestäm-
melser härmed accepteras. För kopia av villkor se www.resurs.se eller kontakta Kundservice på tfn 042-382093. 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.

Signatur huvudkortinnehavare och ev medkontoinnehavare

Så generöst  
att du vill använda 

det ofta

www.supremecard.se |  077-440 44 77 | info@supremecard.se

Ansökan om kReditHÖJNiNG

Ansökan om kredithöjning

Ny önskad kreditgräns Max är 150 000 kr. Observera att  
den beviljade krediten kan bli lägre  
än den du söker.

W
SC

G
EN

K
H

Namn (medkontoinnehavare) Personnr

E-post Mobiltfn

Datum Namnteckning (huvudkontoinnehavare) Datum Namnteckning (medkontoinnehavare)

Namnförtydligande (huvudkontoinnehavare) Namnförtydligande (medkontoinnehavare)

Huvudkontoinnehavare uppgifter

ev tidigare registrerad medkontoinnehavares uppgifter

OBS!
Glöm ej bifoga 

kopia på  
legitimation

Huvudkortnummer

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


