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Ansökan om Renaultkort
HUVUDKONTOINNEHAVARE

*Obligatoriska uppgifter

Namn*

Personnr*

E-post*

Mobiltelefon*

Gatuadress

Postnr och ort

SYSSELSÄTTNING*
Fast-/tillsvidareanställd

Visstidsanställd

Min inkomst per månad före skatt*

Egen företagare

Pensionär

Student

Annan

kr/månad

Min del av hushållets boendekostnad
per månad (ungefärlig)*

kr/månad

Min Renaulthandlare är:

Önskad kreditgräns (5.000 - 50.000 SEK)
(Ej ifyllt belopp innebär 15.000 SEK i kredit)

MEDKONTOINNEHAVARE (innebär delat betalningsansvar för Renaultkortskontot tillsammans med huvudkontoinnehavaren)
Namn*

Personnr*

E-post*

Mobiltelefon*

SYSSELSÄTTNING*
Fast-/tillsvidareanställd

Visstidsanställd

Pensionär

Student

Annan
ANSPR08902 ID89

Min inkomst per månad före skatt*

Egen företagare
kr/månad

Jag vill betala min bilförsäkring hos Renault Försäkring månadsvis med Renaultkortet och samla allt på en faktura utan kostnad.
Jag vill betala mitt billån i Volvofinans Bank månadsvis med Renaultkortet och samla allt på en faktura utan kostnad.

OBS! Kom ihåg att skriva under din ansökan på nästa sida.

OBS! Denna del fylls i av Renaulthandlaren
Huvudkontoinnehavare
Säljarens anställningsnr ID-kort nr/Körkort referensnr 4D

PRO

INMEDIA

A-KOD

PR-KOD

Medkontoinnehavare
ID-kort nr/Körkort referensnr 4D

TR-KOD		

T.O.M 		

ÅF-signatur

EXTRA PRÄGLING

Datum

Sid 2 (2)

Information om statlig insättningsgaranti
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i
Volvofinans Bank med ett belopp uppgående till högst 950 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken
försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Under vissa omständigheter har man rätt till ett s.k. tilläggsbelopp på upp 		
till 5 miljoner kronor.

Grundläggande information om skydd för insätttningar
Insättningar i Volvofinans Bank AB (publ) skyddas av:

1.

Riksgälden insättningsgarantin

Skyddets begränsning:

2.

950 000 kronor per ersättare per kreditinstitut. Utöver detta belopp kan ersättning
utgå för insättningar som hänför sig till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst
5 miljoner kronor.

Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut:

2.

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 950 000 kronor.

Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer:

3.

Gränsen på 950 000 kronor gäller för varje insättare separat.

Ersättningsperiod om kreditinstitut fallerar:

4.

7 arbetsdagar.

Valuta:

Ersättning ges i svenska kronor.

Kontakt:

Riksgälden, 103 74 Stockholm, Telefon: 08-613 52 00
www.insattningsgaratin.se, e-post: ig@riksgalden.se

1. System som ansvarar för skyddet av din insättning
Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 			
950 000 kronor av insättningsgarantisystemet. Se dock även (3) nedan.
2.

Allmän begränsning för skyddet
Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättnings garantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 950 000 kronor per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 900 000 kronor och ett lönekonto med 		
200 000 kronor kommer insättaren enbart att ersättas med 950 000 kronor. Se dock även (3) nedan. Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan
inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar,
finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, 		
kommuner eller statliga myndigheter.

3. Begränsning för gemensamma konton
Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 950 000 kronor för varje insättare. I vissa fall t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, skyddas insättningar utöver 950 000 kronor. Ytterligare information finns på www.insattningsgarantin.se

Annan viktig information
Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem. Undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran informerar din kreditinstitution huruvida vissa produkter är garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det på kontoutdraget.
Underskriven ansökan skickas i ett kuvert till: Volvofinans Bank, c/o CGI, Svarspost 20018247, 208 02 Malmö. Portot är betalt!
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag/vi vet att kreditprövning kommer att ske och att kreditupplysning inhämtas samt
att Volvofinans Bank AB kan avslå ansökan eller bevilja ett lägre belopp än det sökta. När jag använder Volvokortet för första gången accepterar jag härigenom de fullständiga kontovillkor som finns på volvofinans.se eller erhålls från Kundservice telefon 031-83 89 30.
Jag bekräftar att jag har tagit del av informationen om insättningsgaranti (insättningsgaranti avser enbart huvudkontoinnehavare och
medkontoinnehavare).
Underskrift huvudkontoinnehavare*

Underskrift ev medkontoinnehavare*
Kom ihåg att skriva
under din ansökan

Namnförtydligande huvudkontoinnehavare*

Namnförtydligande medkontoinnehavare*

*Obligatoriska uppgifter

ANSPR08902 ID89

4. Återbetalning
Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden Insättningsgarantin, 103 74 Stockholm, Telefon: 08 613 52 00, www.insattningsgarantin.se, 			
E-post: ig@riksgalden.se. Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar (med upp till 950 000 kronor) senast inom 7 arbetsdagar. 		
Om du inte erhållit någon återbetalning inom denna tidsfrist bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning
kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information fås på www.insattningsgarantin.se

