OM DU VILL
BETALA LITE
I TAGET.

Om Resurs
Vi är här för att få det roliga att
hända och det svåra att kännas
enklare. Det gör vi genom att
erbjuda flexibla betalsätt när du
står inför större inköp, eller när
det är för mycket månad kvar i
slutet av pengarna.
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.

Räntefritt
upp till 20
månader.

RKHM 1910

RF02367

I korta drag

Så här funkar det

Lite mer frihet

På Mio kan du betala som det
passar dig. I samarbete med
Resurs Bank erbjuds en rad olika
betalningsalternativ och du väljer
vilket som passar bäst när du får
din första faktura.

Tabellerna nedan visar exempel på hur
du kan delbetala och vad det kostar.

Vi bjuder alltid på 30–60 dagars
kostnadsfri kredit. Det innebär
att det alltid går minst en månad
innan det är dags att betala.
Enkel ansökan
Kontakta personalen så hjälper de
dig vidare med ditt köp.
Du kan även smsa MIO till 71 690
för att enkelt göra ansökan i mobilen.

Kreditbelopp

10 000 kr

30 000 kr

60 000 kr

3 mån

3 334 kr

10 000 kr

20 000 kr

10 mån

1 000 kr

3 000 kr

6 000 kr

20 mån

500 kr

1 500 kr

3 000 kr

30 mån

356 kr

1 067 kr

2 134 kr

Rörlig
årsränta

Adm.avg.
/mån.*

Uppläggn.
avg.**

3 mån

0%

30 kr

0 kr

10 mån

0%

30 kr

300 kr

20 mån

0%

30 kr

300 kr

30 mån

4,88 %

30 kr

300 kr

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

Handla för 10 000 kr
12 st

Ord. mån.belopp:

1 030 kr

Adm.avgift/mån:

30 kr

Uppläggn.avgift:

300 kr

Rörlig årsränta:

0%

Effektiv ränta:

12,6 %

Smart

Betala totalt 10 600 kr

Dra kortet vid dina kommande
inköp och få samma flexibla
betalningsalternativ varje gång.

Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat 2019-10-30. 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 | 0771-11 22 33 | kundservice@resurs.se

Exempel

Delbetalningar:

