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Underskrifter
Jag/vi försäkrar att i ansökan lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och ger tillstånd till sedvanlig kreditprövning och kontroll. Jag/vi godkänner också gällande kontobestämmelser och bekräftar
mottagandet av bilaga/bilagor med aktuell information om särskilda kontovillkor och effektiva räntor
enligt Konsumentverkets riktlinjer, som jag/vi noga genomläst och förbinder mig/oss att iakttaga om
sökt kontokredit beviljas. Jag/Vi förklarar mig/oss också införstådd med att samtliga Resurs Banks rät-

Datum (ååmmdd)

tigheter enligt detta kontoavtal härmed överlåtes på Danske Bank. Danske Bank har dock uppdragit
åt Resurs Bank att även fortsättningsvis 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/vi tagit del. Jag/Vi medger vidare att Danske Bank får ta del av samtliga
kontoavtalsvillkor som registrerats i Resurs Banks finanssystem.

Sökandes underskrift:

Ev. medsökandes underskrift

X

X

Legitimationskontroll
Legitimation, sökande

Körkort

ID-kort
EU-pass

Nummer

Kontonummer

97522

Legitimation, ev. medsökande

Nummer

Sign

ID-kortkredit
Beviljad
Körkort

EU-pass

Resurs noteringar
Beviljad kredit, kr

Sign

Glöm ej att skriva under ansökan, bifoga kopia på legitimation
samt fylla i alla fält för snabbare handläggning!
Adress:
Resurs Bank AB
Box 222 09
250 24 Helsingborg

För mer information:
Kundtjänst tfn: 042-38 20 93
E-post: kundservice@resurs.se
Hemsida: www.resurs.se

KONTOBESTÄMMELSER, NOVEMBER 2009
Allmänna kontovillkor - Baskonto

Om inte annat följer av kredithandlingarna tillämpas dessa allmänna villkor.
Parter: Parter är kreditgivaren och kontohavaren. Kontohavaren är den eller de
som sökt om och beviljats konto. Kreditgivare är Resurs Bank AB, nedan kallat RB.
Samtliga fordringar som RB får på kontohavaren till följd av köp/uttag har överlåtits
till bank enligt kreditansökan.
Allmänt om konto: Beviljande av konto föregås av kreditprövning enligt lag
och beslutas ensidigt av RB. När konto beviljas fastställs samtidigt kreditgräns (limit)
upp till vilken inköp/uttag får ske. Om kontohavaren vill höja sin kreditgräns sker ny
prövning. RB kreditbevakar och äger rätt att ompröva och sänka aktuell kreditgräns
p g a ändrade ekonomiska förutsättningar hos såväl kontohavaren som RB. Sådan
sänkning får dock ske först en månad efter att underrättelse skett och aldrig till belopp
under utnyttjad kredit, utom i det fall att omständigheter i kontohavarens ekonomi är
av sådan art att de, om de varit kända vid en ursprunglig kreditprövning, hade inneburit
att kredit ej lämnats. I detta fall kan sänkning ske omedelbart utan föregående varsel.
Om kontot ej har debiterats för köp under ett år förbehåller sig RB rätten att sänka
beviljad kreditgräns ner till utnyttjad kredit. Kontot gäller för inköp hos ett eller flera till
RB anslutna försäljningsställen, för köp på de villkor som försäljningsstället tillämpar.

Personuppgifter: RB behandlar kontohavarens personuppgifter i enlighet
med gällande persondatalagstiftning. Kontohavaren medger att RB får tillföra och
uppdatera sina kunddatabaser sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för
effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. Uppgifterna kommer att användas för
att fullgöra RB:s åtaganden gentemot kontohavaren, för att utföra kreditkontroller,
informera kontohavaren om erbjudanden samt i övrigt i marknadsföringssyfte. Uppgifter om kontohavaren kan komma att lämnas ut till RB:s samarbetspartners för
marknadsföringsåtgärder. Kontohavaren har rätt att motsätta sig att hans eller hennes
uppgifter används för marknadsföringsändamål, varvid RB åtar sig att införa en s k
reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst tel. 042-38 20 93 (se rubrik
Marknadsföring). Kontohavaren äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter
avseende honom eller henne som finns registrerade hos RB. Om uppgifterna skulle
visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det RB att
vidta rättelseåtgärder.
Kontokort: Utfärdat, av kortinnehavare signerat, kontokort gäller för köp/uttag
enligt vid var tid gällande kontobestämmelser. Kortutgivare är RB. Kortets giltighetstid upphör sista dagen i den månad och det år som finns präglat på kortet. Utfärdat
kontokort är personligt och får endast användas av den för vilken det är utfärdat.
Kontokortet är RB:s egendom och kontohavaren är skyldig att på begäran återlämna
utfärdat kort. Om återlämnade är förenat med kostnader skall kontohavaren svara för
dessa. Kontokortet är en värdehandling och skall förvaras på samma betryggande sätt
som pengar, checkar eller andra värdehandlingar. Förlust av kontokort, oavsett sättet
härför, skall omedelbart anmälas till RB eller av RB anvisat ombud. Kontohavaren är
endast skyldig att betala för de belopp som påförts kontot genom att utfärdade kontokort använts av någon obehörig person som kontohavaren eller någon annan som
enligt kontoavtalet är behörig att använda kontokortet har lämnat ifrån sig kortet till,
genom grov oaktsamhet förlorat kontokortet eller på något annat sätt förlorat besittning av kontokortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till RB eller
till av RB anvisat ombud.
Handhavande av konto: Skall köp/uttag betalas genom debitering av
kontot är kontohavaren/kortinnehavaren skyldig att legitimera sig och uppvisa utfärdat
giltigt kontokort. Kontohavaren/kortinnehavaren godkänner debitering av kontot
genom sin namnteckning. Kontohavaren ansvarar för betalning av på kontot gjorda
köp/uttag och för att den beviljade kreditgränsen inte överskrids, samt förbinder sig
att till RB betala ränta och avgifter för krediten enligt kontobestämmelserna, även
som förekommande försenings-, påminnelse-, bevakning- och inkassokostnader och
övriga avgifter. Har medsökande undertecknat kontoansökan är kontohavaren och
medsökande solidariskt ansvariga för förpliktelser mot RB såsom för egen skuld, oavsett
vem av parterna som verkställt köpet/uttaget. Är kontohavaren i dröjsmål med betalning eller om kreditgräns är nådd får kontot ej utnyttjas för köp/uttag. Vid köp genom
undertecknande av köpnota från betalterminal försäkrar kontohavaren att tjänsten/
varan mottagits. Köpnotans summa debiteras kontohavarens konto.
Avisering och betalning: På avi redovisas aktuell kontoställning. Lägsta
förekommande månadsbetalning är f n 150 SEK. Betalning skall varje månad ske i så
god tid att betalningen bokförts på anvisat Bank- eller PlusGiro enligt kreditansökan
”oss tillhanda” senast den sista helgfria vardagen i varje månad. Betalningsfria månader
kan förekomma enligt särskilda kontovillkor och i så fall anges det direkt på avi. Tänk
på att betalningsuppdrag normalt tar minst 3 dagar innan de når mottagaren. Även
vid betalning i kassa på bank eller motsvarande kan överföringen ta flera dagar. Första
betalning skall ske månaden efter köp/uttag om inte annat skriftligen avtalats. Betalning
skall ske även om avi ej erhållits. Normalt skickas förtryckta inbetalningskort ut för
varje månad. Om betalning sker på annat sätt skall personnummer och kontonummer
anges annars sker kontoefterforskning som f n debiteras med 95 SEK. För specialkonton
gäller särskilda villkor (se rubrik Misskötsel och Särskilda kontovillkor - Specialkonto).

Kreditgivare:
www.resurs.se

Resurs Bank AB
Box 221 48
250 23 Helsingborg

Ränta och avgifter: Om inte annat anges i kreditansökan eller i vid var
tid gällande Särskilda kontovillkor gäller följande avseende ränta och avgifter. Ränta är
statslåneräntan (vid var tid gällande) plus f n 18 procentenheter. Ränta påföres kontot
månadsvis för det vid varje tid utnyttjade kreditbeloppet (kvarstående skuld inkl. påförda
avgifter och ränta). Avrundning tillämpas till närmsta högre hela krona. Uppläggningsavgift uttages per upplagt konto och/eller köp enligt Villkoren för Specialkonto (se
rubrik Särskilda kontovillkor – Specialkonto). Månatlig administrationsavgift är f n 45
SEK. RB äger även rätt att ta ut vid var tid gällande övriga allmänna avgifter som inte
är direkt hänförbara till kostnader för krediten. Detta är t ex avgift för extrakort eller
ersättningskort, f n 50 SEK, avgift för kopia av köpnota eller kontoutdrag, f n 45 SEK
och avgift för utbetalning, f n 45 SEK. RB får med omedelbar verkan ändra räntesatsen
om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökande upplåningskostnader för RB eller
andra kostnadsökningar som RB inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. RB är
skyldigt att tillämpa detta villkor även till kontohavarens fördel. Avgifter för krediten
får höjas i den mån det motiveras av ökande kostnader. RB äger rätt att ändra såväl
övriga allmänna avgifter som ränta/avgifter för misskötsel och ändring blir gällande en
månad efter det att underrättelse skett.
Namn och adressändring: Ändring av namn eller adress skall omgående anmälas till RB. Vid sen eller utebliven ändringsanmälan uttages en avgift, f n
125 SEK. Vid namnbyte skall personbevis och utfärdade kontokort i ituklippt skick
bifogas anmälan.
Misskötsel: Inkommer betalning för sent påförs kontot en förseningsavgift,
f n 125 SEK. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift, f n 45 SEK.
Överlämnas fordran för inkassering tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Avgift
för övertrassering är f n 125 SEK. Om kontohavaren inte följer kontobestämmelserna
kan RB säga upp krediten till full betalning enligt Konsumentkreditlagen. Registrering
i missbruksregister kan komma att ske i de fall då kredit sägs upp p g a gravt eftersatt
betalning eller gravt överskriden kreditgräns. OBS för Specialkonton gäller Särskilda
kontovillkor - Specialkonto. Uteblir betalning, sker betalning för sent eller med för
litet belopp tillämpas villkoren för Baskonto vad gäller bestämmelser om ränta och
avgifter. I det fall villkoren för Specialkonto uppfylldes föregående månad påföres dock
endast den högre av antingen den högsta specialkontoräntan eller statslåneräntan (vid
var tid gällande) plus f n 8 procentenheter. Vid upprepad förseelse och då krediten
sagts upp på grund av misskötsel tillämpas alltid ränta och avgifter enligt Allmänna
Kontovillkor - Baskonto.
Kontoavslut: Kontohavaren har rätt att betala sin skuld i förtid. Kontohavaren
skall återsända utfärdade kontokort i ituklippt skick. Observera att kontot inte avslutas
med automatik utan uppsägning från endera parten. Kontots giltighet för användande
av outnyttjade kreditmöjligheter gäller för en ursprunglig tid av 12 månader och förlängs
därefter årsvis automatiskt med 12 månader om inte annat meddelas. Notera att detta
inte påverkar återbetalning av redan utnyttjade krediter.
Marknadsföring: Kontohavaren ger RB rätt att datainsamla och registrera
kreditansökansinformation, av kreditupplysningsföretag erhållna personuppgifter, samt
köpinformation kopplad till kreditköp. Kontohavaren ger också RB rätt att utnyttja
denna information för direkt marknadsföring (via brev, telefon, e-post, sms, etc) från
RB och RB närstående företag, anslutna ombud samt andra seriösa företag inom ramen
för gällande lagstiftning. RB kan efter senare anmälan se till att direkt marknadsföring
till kredittagaren undviks.
Säljarens ansvar: Försäljningsstället som tillhandahållit RB varor eller
tjänster ansvarar gentemot kontohavaren enligt köpeavtalet och tillämplig lag. Muntliga
överenskommelser med försäljningsstället beträffande konto gäller endast i den mån
de bekräftats skriftligen av RB.
Begränsning av RB:s ansvar: RB garanterar inte att köp/uttag
alltid kan ske hos anslutna försäljningsställen etc. RB förbehåller sig rätten att spärra
kortet för att förhindra skada för RB eller kontohavare. RB ersätter inte ev. merkostnader som kan uppkomma för kontohavare på grund av att kortet inte kan användas.
RB är ej ansvarigt för om denna kontoverksamhet hindras direkt eller indirekt genom
lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelser, strejk, lockout, bojkott, blockad, tekniskt
fel/avbrott/bristande tillgång till tele- eller IT-system eller skadad data i dessa system,
strömavbrott, skadegörelse (inklusive datavirus och datahacking) eller annan händelse
som står utanför RB:s kontroll. Om givna kontobestämmelser skulle komma att strida
mot av regeringen meddelade föreskrifter om de betalningsvillkor som säljare och
kreditgivare skall tillämpa vid köp/uttag på kredit av varor, tjänster eller andra nyttigheter, skall föreskrifterna i stället äga tillämpning. Skada som uppkommit i andra
fall ska inte ersättas av RB om RB varit normalt aktsam. RB ansvarar inte för indirekt
skada, om inte skadan orsakats av bankens grova vårdslöshet.

Särskilda kontovillkor - Specialkonto

Särskilt förmånliga villkor för ränta och avgifter för krediten kan förekomma i kombination med speciella betalningsplaner. I gengäld ställs höga krav på att betalning skall
ske enligt förutsättningarna - både i rätt tid och med rätt belopp. Om detta ej sker gäller
Baskontovillkor avseende ränta och avgifter (se bl a avsnittet om misskötsel). Villkoren
för Specialkonto redovisas i förekommande fall i kreditansökan eller Kundbilaga till
kontobestämmelser.

Kundtjänst tfn: 042-38 20 93
Kundtjänst fax: 042-38 20 77
E-post: kundservice@resurs.se

Org.nr: 516401-0208
PlusGiro: 492 02 03-9
Bankgiro: 5196-5770

