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Tipsa en vän och få en Weber-grill
Tipsa en vän om Supreme Card och få en smidig Smokey Joe-grill från Weber 
(värde 699 kr).  Grillen är perfekt att ta med sig till sommarstugan eller på 
picknicken.

Din vän kan välja att ansöka om Supreme Card Gold, Woman eller Green.

Det enda du behöver göra för att få din Weber-grill är att fylla i dina  
uppgifter nedan och be din vän att fylla i ansökan. Vännen måste bifoga en 
kopia på giltig legitimation och skicka in till oss tillsammans med ansökan. 
Premien delas ut under förutsättning att ansökningen beviljas.  
Kampanjen gäller till den 31 juli 2012. Endast en grill per person.

Ansökan Supreme Card

Önskad kredit (max 50 000 kr)

Personnr (ååmmdd-xxxx)

Förnamn Efternamn

Adress

Postnr Ort

E-post Mobil

Datum Underskrift

Handläggare sign. Resurs Banks egna noteringar

97522224

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. Jag försäkrar vidare att jag skriftligen eller på www.resurs.se tagit del av samt mottagit kopia av Standardise-
rad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) med aktuella Specialkontovillkor samt Allmänna kontovillkor ”RBAV03 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. Danske Bank har dock 
uppdragit åt Resurs Bank att sköta administrationen av kontokrediten, varför betalning fullgörs på sätt Resurs Bank anvisar, om inte 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.
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OBS! Beviljad kredit kan bli  
lägre än den du ansöker om.

Välj korttyp (Kryssa för vilken typ av kort du önskar. I det fall du inte väljer kommer vi att utgå från att du önskar ett SupremeCard Gold.)

Supreme Card Green
– för dig som bryr  
dig om miljön

Supreme Card Woman
– för dig som vill stödja  
kampen mot bröstcancer

Supreme Card Gold
– för dig som vill  
samla bonuspoäng

OBS!
Glöm ej bifoga 

kopia på  
legitimation

Personnr (ååmmdd-xxxx)

Förnamn Efternamn

E-post Mobil

Det var jag som tipsade min vän och får en Weber-grill!

Fyll i och skicka ansökan till:
Resurs Bank AB, Svarspost,
205 852 11, 258 70 Helsingborg

Skicka ansökan till: Resurs Bank AB, Svarspost, 205 852 11, 258 70 Helsingborg

 


