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När du vill betala 
lite i taget

Kreditgivare: Resurs Bank AB (publ), Box 22148, 250 23 Helsingborg

Kundservice: 0771-11 22 33 | kundservice@resurs.se | resursbank.se

Kontakta oss
Mer info & FAQ 
resursbank.se 
kundservice@resurs.se

0771-11 22 33

Resurs Bank AB 
Box 22148 
250 23 Helsingborg



 Representativt ex för delbetalning 36 månader* Bad & Värme projektkonto

Kreditbelopp/Köp
100 000 kr

Rörlig årsränta
8,49 %

Adm.avg./mån
35 kr

Uppläggn.avg.
0 kr

Effektiv ränta
9,61 %

Kreditkostnad
15 303 kr

Ord. delbet./mån**
3 204 kr

Totalt belopp att betala 
115 303 kr

Projektkonto

Representativt ex för delbetalning 12 mån* Bad & Värme Kort

Kreditbelopp/Köp
10 000 kr

Rörlig årsränta  
0 %

Adm.avg./mån  
35 kr

Uppläggn.avg. 
295 kr

Effektiv ränta
12,86 %

Kreditkostnad
715 kr

Ord.delbet./mån**
869 kr

Totalt belopp att betala
10 715 kr

Med Bad & Värme projektkonto kan du på ett smidigt sätt välja storleken på din 
månadsbetalning.

Handla vad du vill, när du vill och välj storleken på 
din månadsbetalning själv!

Så här kan du betala

Kreditbelopp 30–60 dagar 3 mån 6 mån 12 mån 24 mån

 1 000 kr  1 000 kr  334 kr  167 kr  115 kr1  115 kr1 

 3 000 kr  3 000 kr  1 000 kr  500 kr  250 kr  125 kr 

 5 000 kr  5 000 kr  1 667 kr  834 kr  417 kr  209 kr 

 10 000 kr  10 000 kr  3 334 kr  1 667 kr  834 kr  417 kr 

 15 000 kr  15 000 kr  5 000 kr  2 500 kr  1 250 kr  625 kr 

 25 000 kr  25 000 kr  8 334 kr  4 167 kr  2 084 kr  1 042 kr 

 50 000 kr  50 000 kr  16 667 kr  8 334 kr  4 167 kr  2 084 kr 

Kostnader 30–60 dgr 3 mån 6 mån 12 mån 24 mån

Rörlig årsränta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Adm.avg./mån. 0 kr 35 kr 35 kr 35 kr 35 kr

Uppläggn.avg.2 0 kr 95 kr 195 kr 295 kr 395 kr

I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och uppläggningsavgift 
tillkommer efter vald betalningsplan. För att få välja mellan kontoalternativ 3–24 månader krävs 
ett sammanlagt månadsköp på f.n. minst 1 000 kr. Alla köp som görs under en kalendermånad 
debiteras månaden efter och då gör kunden sitt val av betalningsalternativ. Det val kunden gör 
debiteras därefter med de kostnader som hör till det alternativet. 1Lägsta månadsbetalning är 
f.n. 115 kr plus eventuell administrationsavgift. 2Debiteras för varje vald betalningsplan.

I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och uppläggningsavgift 
tillkommer efter vald betalningsplan. Alla köp som görs under en kalendermånad debiteras 
månaden efter och då gör kunden sitt val av betalningsalternativ. Det val kunden gör debiteras 
därefter med de kostnader som hör till det alternativet. 

*Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är be räknat  
2017-08-25. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kredit-
perioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre  effektiv ränta. 
Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets rikt linjer. **Avrundning 
tillämpas till närmsta högre krona. Månaden efter val av delbetalning tillkommer ev. upp-
läggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Ev. uppläggning avgift är inkluderad i angiven 
Kreditkostnad och Totalt belopp att betala.

*Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är be räknat  
2017-08-25. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kredit-
perioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre  effektiv ränta. 
Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets rikt linjer. **Avrundning 
tillämpas till närmsta högre krona. Månaden efter val av delbetalning tillkommer ev. upp-
läggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Ev. uppläggning avgift är inkluderad i angiven 
Kreditkostnad och Totalt belopp att betala.

Fullständiga villkor: resursbank.se eller 
ring vår kundservice på 0771-11 22 33Betala hela beloppet 

utan extra kostnad eller välj ett 
av delbetalningsalternativen.

Räntefritt upp till 
24 månader.

30–60 dagars fri kredit. 
Betalningsalternativ väljer 

du när du får din avi.

Ansök om kortet i butiken, 
det kostar inget.

Inkluderar en administrationsavgift på 35 kr per månad + 295 kr i uppläggningsavgift 
som debiteras månad 2.

Exemplet ovan: totalt betalar du 10 715 kr

Månad 1
869 kr

Månad 2
1 164 kr 

Månad 3–11 
869 kr/mån 

Månad 12
861 kr 

Bad & Värmekort

Kreditbelopp 36 mån 60 mån

50 000 kr  1 585 kr  1 080 kr 

75 000 kr  2 377 kr  1 620 kr 

100 000 kr  3 169 kr  2 159 kr 

150 000 kr  4 753 kr  3 239 kr 

250 000 kr  7 921 kr  5 398 kr 

Kostnader 36 mån 60 mån

Rörlig årsränta 8,49% 10,49%

Adm.avg./mån. 35 kr 35 kr

Uppläggn.avg. 0 kr 0 kr

Delbetala

10 000 kr
på 12 månader


