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Hej, vill du höja din kreditgräns eller
ansöka om ett extrakort?
Fyll i ansökan nedan och skicka in
så får du besked inom ett par dagar.

Ansökan om ökad kreditgräns eller extrakort
Skicka in blanketten tillsammans med en kopia av din legitimation till: Collector Bank AB, Box 119 14, 404 39 Göteborg
ANSÖKAN OM ÖKAD KREDITGRÄNS FÖR BEFINTLIGT EASYLIVING/EASYCARD-KORT ENLIGT FÖLJANDE
KONTOHAVARE
Personnummer

Önskar ny kreditgräns på:

kr
Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Telefon

Postnummer och ort

E-post

Inkomst per månad

+

Lånekostnader per månad

Hushållskostnader per månad

Antal barn boende hemma

Jag har tagit del av gällande bestämmelser för Easycard/Easyliving- kort och godkänner dessa. Jag är medveten om att ansökan kommer att
genomgå kreditprövning och att en kreditupplysning tas på mig. Jag är medveten om att ett lägre kreditbelopp än det sökta kan komma att
beviljas. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av mina personuppgifter enligt villkoren.

Datum och namnteckning

ANSÖKAN OM EXTRAKORT
UNDERSKRIFT EXTRAKORTSSÖKANDE
Jag vill beställa ett extrakort och försäkrar att jag på www.collectorbank.se tagit del av vid tidpunkten för detta avtals ingående
gällande Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
(SEKKI) och Collector Banks allmänna villkor för Easycard/
Easyliving, vars bestämmelser härmed accepteras. Jag intygar
att jag är över 18 år och folkbokförd på samma adress som
huvudkortsinnehavaren. Jag bekräftar att jag tagit del av Collector
Banks dataskyddspolicy.

UNDERSKRIFT HUVUDKORTSINNEHAVARE
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och
ger tillstånd till att ansökan om en kredithöjning kreditprövas.
Jag försäkrar vidare att jag på www.collectorbank.se tagit del av
vid tidpunkten för detta avtals ingående gällande Standardiserad
europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) och Collector Banks
allmänna villkor för Easycard/Easyliving, vars bestämmelser härmed
accepteras. Jag är medveten om att den beviljade krediten kan bli
lägre än den höjning jag ansöker om samt bekräftar att jag tagit del
av Collector Banks dataskyddspolicy.

Förnamn efternamn extrakortssökande

Personnummer huvudkortsinnehavare

Personnummer extrakortssökande

Datum och namnteckning extrakortssökande

Datum och namnteckning huvudkortsinnehavare

Kreditgivare är Collector Bank AB, Organisationsnummer: 556597-0513, Box 119 14, 404 39 Göteborg
Collector Bank AB 556597-0513, Box 119 14, 404 39 Göteborg | E-post kreditkort@collectorbank.se | www.collectorbank.se
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