Ansökan ändrad kreditgräns
Villaägarnas medlemskort MasterCard

Villabanken - ett samarbete mellan Villaägarnas Riksförbund och Lån & Spar Bank
Ny sökt kreditgräns (totalt belopp)

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

E-postadress

Telefon bostad

Telefon

Medlemsnummer

Telefon
mobil
Anställning
Tillsvidare

Boendeform

Eget företag

Pensionär

Annan

Villa/radhus

Bostadsrätt

Hyresrätt/2:a hand

Sambo

Ensamstående

Civilstånd

Arbetsgivare
Telefon
mobil
Telefon mobil Telefon mobil
Årsinkomst,
Telefon
mobilkr

Föreningsnummer

Telefon mobil Telefon mobil
Anställd sedan år

Gift/reg. partner

Antal barn hemma under 18 år

Så här ska Villaägarnas MasterCard användas* (obligatorisk uppgift)
Köp/uttag för privat bruk och medlemsförmåner
Annat

*2009 beslutade riksdagen om skärpt lagstiftning om åtgärder för att förhindra
penningtvätt. Alla banker omfattas av den nya lagstiftningen, som ställer krav på
banken att ha mycket god kännedom om dig som kund vad gäller din identitet och
hur du kommer att använda bankens tjänster. All information banken inhämtar omfattas
av banksekretessen. På www.penningtvatt.se kan du läsa mer om kraven.

Undertecknad ansöker härmed om ändrad kredit på Villaägarnas Medlemskort MasterCard Betal- och kreditkort enligt ovan och försäkrar att de uppgifter som lämnats i
denna ansökan är riktiga och fullständiga. Om inget kreditbelopp fyllts i innebär detta att ansökan gäller för ett kreditbelopp på 20.000 kr. När Lån & Spar Bank A/S, som är
kreditgivare, beviljat ansökan skickar banken Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation, avtal om Villaägarnas Medlemskort MasterCard Betal- och kreditkort
jämte allmänna villkor till sökanden. När sökande mottar dessa handlingar och/eller kort ingås avtal om kort och kredit mellan sökanden och banken. Undertecknad är
medveten om och godkänner att uppgift om kreditens definitiva storlek, nominell och effektiv ränta erhålls efter det att krediten beviljats genom att banken skickar avtalet
till sökanden enligt ovan. Beviljat kort skickas till sökandens folkbokföringsadress. Sökande är medveten om att sedvanlig kreditprövning kommer att ske, varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. Allmänna villkor, räntor och prislista för kortet finns att hämta på www.villabanken.se eller kan beställas på telefonnummer 040-205 605.
Information om bankens behandling av personuppgifter finns i anslutning till villkoren.

ANSÄKVÄSE20160602

Datum

Underskrift (huvudkortsinnehavare)

Vänligen bifoga kopia på legitimation
för huvudkortsinnehavaren.*

Skicka in blanketten portofritt till: Frisvar 20663541, Villabanken, c/o Lån & Spar Bank, 211 05 Malmö
villabanken.se info@villabanken.se telefon 040– 205 605

Lån & Spar Sverige, bankfilial. Filialregistret, Bolagsverket, org.nr 516406-0971. Filial till Lån & Spar Bank A/S, Köpenhamn, registrerad hos Erhvervsstyrelsen, CVR-nr 13 53 85 30.

(20.000 - 50.000:-)

