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Hvis du vil 
dele din 
betaling op

Kreditgiver: Resurs Bank AB 
Adresse: Postboks 138, 4300 Holbæk

 Telefon kundeservice 33 32 43 60 , Telefax 33 32 43 90 
E-mail: kundeservice@resurs.dk,  Web: www.resursbank.dk



Fuld handleFrihed
med valgfri betaling

Du har altid mulighed for at betale hele beløbet 
med løbende måned + 30 dage uden nogen 
omkostninger – ingen rente eller gebyrer.

Du kan også vælge op til 12 måneders rentefri 
delbetaling eller op til 48 måneder med rente.
– du bestemmer selv!

Dit valg af betalingsperiode foretages hjemme i 
ro og mag måneden efter dit køb.

Du kan søge om finansiering af varekøb op til 
40.000 kr.

Du ansøger om Watski Kortet i butikken eller på 
watski.dk. Herefter er du klar til at handle.

SÅDAN KAN DU BETALE

ForDELE mED WATSKi KorTET

I tabellen på modsatte side kan du se eksempler på 
hvad den månedlige ydelse bliver med forskellige 
købsbeløb og betalingsperioder.

For almindelige vilkår for privat kontokredit, 
se www.resursbank.dk eller kontakt 
kundeservice på telefon 33 32 43 60

månedens køb
månedlig 

ydelse
Løbetid i 

mdr.
Debitor- 

rente
Samlede 

kreditomk.

Samlet 
beløb til 
betaling

ÅoP

5.000,- 5.000,- 1 md. 0 % 0,- 5.000,- 0 %

10.000,- 1.734,- 6 mdr. 0 % 405,- 10.405,- 12,6 %

15.000,- 1.318,- 12 mdr. 0 % 815,- 15.815,-  9,5 %

20.000,- 980,- 24 mdr. 9,96 % 3.511,- 23.511,- 16,5 %

30.000,- 1.064,- 36 mdr. 12,96 % 8.308,- 38.308,- 17,4 %

40.000,- 1.208,- 48 mdr. 16,96 % 17.987,- 57.987,- 20,8 %

omkostninger 1 md. 6 mdr 12 mdr 24 mdr 36 mdr 48 mdr

Debitorrente  0 %  0 %  0 % 9,96 %  12,96 % 16,96 %

Adm.afgift/md 0,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,-

Opr.gebyr 0,- 195,- 395,- 395,- 395,- 395,-

For yderligere information henvises til kontobestemmelserne som kan udleveres i 
butikken eller hentes på www.resursbank.dk. Watski  samarbejder med og formidler 
kredit for Resurs Bank.

*Eksemplet er baseret på et køb foretaget den 15. i en kalendermåned og er beregnet 
den 11. februar 2014. Eksemplet forudsætter at rente og omkostninger er uændret 
gennem hele kreditperioden. Hvis kreditten udnyttes på anden måde, kan det medføre 
såvel højere som lavere ÅOP. ÅOP er beregnet i henhold til Kreditaftaleloven (KAL). 
** Ydelserne afrundes op til nærmeste hele krone. Oprettelsesgebyret tilskrives saldoen 
og er inkluderet i ”Samlede kreditomk.” og ”Samlet beløb til betaling”. 

repræsentativt eksempel for delbetaling 12 måneder*

Kreditbeløb/Køb
10.000 kr

Debitorrente
0 %

Adm.afg./md.
35 kr

Oprettelsegebyr
395 kr

ÅOP
14,5 %

Kreditomkostninger 
815 kr

Månedlig ydelse**
901 kr

Samlet beløb til betaling
10.815 kr


