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ANSÖKAN samt AVTAL för BETAL- OCH KREDITKORT 
Ny ansökan 

Ny ansökan om höjd köp/ kreditgräns 

Beställning av extrakort 

Ersättningskort 

Nytt kort 

SÖKANDE Efternamn, förnamn Personnummer 

Utdelningsadress, gata, box eller motsvarande Telefon bostad 

Postnummer Ort Telefon mobil 

E-post Civilstånd Antal barn att försörja, ålder 

Boendeform 

Egen fastighet Bostadsrätt Hyreslägenhet Ägarlägenhet Tjänstebostad Annan 
Utbildning 

Grundskola Gymnasieskola Yrkeshögskola Universitet/högskola 
Arbetsgivare/egen företagare Yrke/studerande/pensionär Telefon arbete 

Anställningsform 

Tillsvidare Tidsbegränsad Tjänstledig Föräldraledig Arbetslös 
Anställd år Föregående anställnings längd om nuvarande är kortare än tre år Arbetserfarenhet totalt (antal år) 

MAKE/MAKA/ 
SAMBO 

Efternamn, förnamn Personnummer 

E-post Civilstånd Telefon mobil 

Utbildning 

Grundskola Gymnasieskola Yrkeshögskola Universitet/högskola 
Arbetsgivare/egen företagare Yrke/studerande/pensionär Telefon arbete 

Anställningsform 

Tillsvidare Tidsbegränsad Tjänstledig Föräldraledig Arbetslös 
Anställd år Föregående anställnings längd om nuvarande är kortare än tre år Arbetserfarenhet totalt (antal år) 

SÖKT BELOPP Sökt belopp köp / kreditgräns 

INKOMSTER
OCH UTGIFTER 

Samtliga uppgifter ska avse nuvarande ekonomiska ställning 
FASTA INKOMSTER  
PER MÅNAD (FÖRE SKATT) 

Sökande FASTA UTGIFTER  
PER MÅNAD 

Sökande 

Lön, pension Driftskostnader (hyra, el,  
värme, vatten, sophämtning, 
försäkringar, avgift till BRF) 

Bidrag, underhåll Barnomsorg/underhåll 

Övriga inkomster Studielån 

Inkomst av näringsverksamhet Andra utgifter (t.ex. bil) 

TILLGÅNGAR 
OCH SKULDER 

TILLGÅNGAR Sökande SKULDER Sökande 

Bostad, marknadsvärde Bostadslån i 
banker/kreditinstitut 

Sparande i Ålandsbanken  Kontokort, kontokredit 

Sparande i andra banker Andra skulder  
(t ex billån) 

Finansiella tillgångar (t ex aktier, 
fonder, obligationer) 

Studielån 

Övriga tillgångar  
(t ex fritidshus) 

Borgensåtaganden 
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SAMTLIGA 
BEFINTLIGA 
LÅN (Bifoga 
gärna kopia på 
avier för 
samtliga lån)  

Långivare Lånenummer Nuvarande 
lånebelopp 

Eventuellt 
pantbrev, kr 

Ränte- 
sats 

Bundet 
t.o.m. 

Eventuell 
säkerhet 

Skall 
lösas 

                                              

                                              

                                              
 

                                              
 

                                              
 

                                              
 

                                              
ÖVRIGA 
UPPLYSNINGAR 
(Exempelvis 
uppskovsbelopp) 

 

EXTRAKORT Jag önskar extrakort Efternamn, förnamn Personnummer 

             

UNDERSKRIFT 
(Bifoga kopia på 
legitimations-
handling) 

Härmed försäkras att i denna ansökan lämnade uppgifter på sida 1 och 2 är riktiga och fullständiga. 
Jag/vi är medveten om att banken kommer att ta en kreditupplysning samt vid behov göra arbetsgivarkontroll. 
Jag/vi har erhållit och tagit del av allmänna villkor, vilka jag/vi förbinder mig/oss att följa om ansökan beviljas.  
Vidare har jag/vi tagit del av villkoren för behandling av personuppgifter som finns i allmänna villkor.  
Ort och datum 

      

Kreditsökandes underskrift Extrasökandes underskrift 

            

Namnförtydligande Namnförtydligande 

            

Vänligen kontrollera att samtliga uppgifter är ifyllda! 

 

 
 
LEGITIMATION 
Som legitimation 
har uppvisats 

Identitetskort Körkort Pass Personen känd 
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