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Om Resurs Bank
Vi är här för att få det du önskar att hända. 
Det gör vi genom att erbjuda flexibla 
betalningslösningar vid varje köp. Lite mer 
utrymme helt enkelt, när du behöver det.

Något du undrar?
På resursbank.se kan du läsa mer om  
våra tjänster och villkor. Du kan även  
ringa vår kundservice på 0771-11 22 33.  
Vi har öppet vardagar 8.00–18.00. 



 

Vad kostar det? 
Tabellerna nedan visar exempel på hur  
du kan betala och vad det kostar.

Kreditbelopp 10 000 kr 50 000 kr 100 000 kr

30–60 dgr 10 000 kr 50 000 kr 100 000 kr

36 mån 295 kr 1 406 kr 2 795 kr

60 mån 216 kr 1 028 kr 2 043 kr

96 mån 173 kr 824 kr 1 637 kr

Rörlig   
årsränta

Adm.avg. 
/mån.1

Uppläggn. 
avg.2

30–60 dgr 0 % 0 kr 0 kr

36 mån  0 % 45 kr 595 kr

60 mån 7,92% 45 kr 595 kr

96 mån 11,88% 45 kr 595 kr

Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad 
och är beräknat 2022-03-24. Den effektiva räntan beräknas enligt 
Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter. Exemplet 
förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela 
kreditperioden.  

Kreditgivare: Resurs Bank AB (publ), Box 22209, 250 24 Helsingborg 
Telefon kundservice: 0771-11 22 33

Exempel: Handla för 10 000 kr

Ordinarie månadsbelopp 340 kr 

Delbetalningar: 36 st Uppläggn.avgift: 595 kr

Adm.avgift/mån: 45 kr Effektiv ränta: 13,89 %

Rörlig årsränta: 0 % Betala totalt: 12 215 kr

Du får fakturan efter 30–60 dagar

Upp till 36 mån. räntefri delbetalning

Kredit upp till 100 000 kr

I månadsbeloppen ingår ev. ränta. För att delbetala krävs ett 
sammanlagt månadsköp på minst 1 000 kr. Alla belopp avrundas 
upp till närmsta krona. 
1Tillkommer varje månad. 
2Tillkommer månad 2.

Dela upp ditt köp
Det här är en smidig lösning för dig som vill 
ha ett flexibelt konto och betala i din takt.

Betala med ett klick
När du betalar dina köp genom oss betalar 
du dina fakturor direkt i vår app eller på 
Mina sidor via resursbank.se. Här väljer 
du också den betalningsplan som passar 
dig och signerar med BankID. 

Enkelt och smidigt!

Gör din ansökan idag
Butikspersonalen hjälper dig med din 
ansökan, svaret får du inom några minuter.

Så här funkar det
När du betalar genom Resurs 
Bank kan du välja att dela upp din 
betalning till en månadskostnad 
som passar dig. Du betalar först 
när fakturan kommer, månaden 
efter köpet.


