
Butiksnr: Butiksnavn:

Ønsket kredit:

Navn: CPR-nummer:

Telefon: Mobitelefon: E-mail:

Adresse: Postnr: By:

Bosat på adressen siden (ddmmåå): Tidligere adresse: Postnr: By:

Civilstand: Boligform:

Ansættelseforhold:

Stillingsbetegnelse: Fast ansat siden (ddmmåå):

Indtægt før skat pr. år:

Kr. pr. år

Indtægt efter skat pr. måned:

Kr. pr. måned

Arbejdsgivers navn: Adresse:

Telefon: Medlem af A-kasse: Medlem af A-kasse siden (ddmmåå):

Kunde i nuv. pengeinstitut siden (ddmmåå) Betalingskort:

Butik

Kredit

Ansøger

Gift Saml. Skilt/sep. Alene Enke/enkemand Ejerbolig Lejebolig Andelsbolig Hos forældre Andet : ________________

Ja Nej

Dankort

Visa/Dankort

MasterCard

Eurocard

Diners Club

Am Express

Stormagasin

Benzinkort

Ingen/Andet:

Navn: CPR-nummer:

Telefon: Mobitelefon: E-mail:

Adresse: Postnr: By:

Stillingsbetegnelse: Fast ansat siden (ddmmåå):

Indtægt før skat pr. år:

Kr. pr. år

Indtægt efter skat pr. måned:

Kr. pr. måned

Arbejdsgivers navn: Telefon:

Adresse:

Medansøger

Betalingsforsikring
Ja, Jeg/vi ønsker betalingsforsikring tilknyttet min kredit. (Er ikke mulig i alle Resurs tilslutttede butiker)
Jeg/vi bekræfter med min/vores underskrift nedenfor, at have modtaget, gennemlæst samt godkendt vilkår og pris for forsikringen.

Jeg/Vi er myndig/myndige og erklærer tro og love:
• At have gennemlæst og godkendt generelle kontovilkår og særskilte kontovilkår jf. kundebilag. 
• At der må indhentes kreditoplysninger i RKI/Bank.
• At af mig/os afgivne oplysninger er i overensstemmelse med sandheden.
• At alle oplysninger om mine/vores kundeforhold herunder CPR-nr. kan vidergives til og modtages fra øvrige selskaber i Resurs Bank koncernen. 
• At den anførte adresse er min faste bopæl i Danmark.
• At Resurs Bank ikke er forpligtet til og begrunde et eventuelt afslag.

Send  
kreditansøgningen

Kreditansøgning Kundeservice hverdage 8–16 
Tlf: 33324 4360 • Fax: 3332 4390

Lønmodt. Selvstænd. Andet: ___________________________________________________________Studerende Pensionist Arbejdsledig Bistand

Vilkår 
Tryk her

Vilkår 
Tryk her

https://static.resurs.se/RBAV01_PRIV_Konto_Kortkredit_DK.pdf
marie_wi
Anteckning
Marked angett av marie_wi
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