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Betala 
som du vill, 
i din takt

resursbank.se
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Om Resurs Bank
Vi är här för att få det roliga att hända 
och det svåra att kännas enklare. 
Det gör vi genom att erbjuda flexibla 
betalningslösningar när du gör dina köp. 
Lite mer utrymme helt enkelt, när du 
behöver det.

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. 

med Smile delbetalning

Räntefri delbetalning

Få fakturan månaden efter din 
behandling

En fast månadskostnad oavsett 
behandling och hur många

Kredit upp till 30 000 kr

Så här funkar det
Smile delbetalning är en smart lösning 
för dig som önskar att delbetala din 
tandvård räntefritt. Du slipper betala 
tandläkarbesöket direkt och får istället 
fakturan månaden efter. Välj då om  
du vill betala allt eller om du vill dela 
upp beloppet.

Många behandlingar inbokade?
Inga problem. Samla dem på ditt tandkonto 
och betala samma fastpris varje månad.

Ansök i mobilen
Det är enkelt att ta reda på om du kan  
dela upp kostnaden för ditt tandläkarbesök. 
Smsa TAND till 71 690 och få svar inom 
några minuter.

Du kan också kontakta personalen så 
hjälper de dig vidare med betalningen.



Har du större återkommande behandlingar?
Med Smile delbetalning betalar du alltid samma fasta belopp varje månad tills skulden är betald. 
Behandlar du vid flera tillfällen förlängs tiden för din återbetalning utan att beloppet höjs. Denna 
produkt är anpassad för dig med kostsamma och återkommande behandlingar. Prata med personalen 
så hjälper de dig med detta alternativ.

Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad 
och är beräknat 2021-03-01. 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: Gör ett köp för 30 000 kr

Ordinarie månadsbelopp 1 000 kr

Delbetalningar: 36 st Uppläggn.avgift: 0 kr

Adm.avgift/mån: 35 kr Effektiv ränta: 11,02 %

Rörlig årsränta: 7,99 % Betala totalt: 35 142 kr

I månadsbeloppen ingår ev. ränta. För att delbetala 
krävs ett sammanlagt månadsköp på minst 1 000 kr. 
Alla belopp avrundas upp till närmsta krona. 

Administrationsavgift tillkommer varje månad.

I månadsbeloppen ingår ev. ränta. För att delbetala 
krävs ett sammanlagt månadsköp på minst 1 000 kr. 
Alla belopp avrundas upp till närmsta krona. 

Administrationsavgift tillkommer varje månad.

Delbetala 1 500 kr/månad (max kredit 100 000 kr)

Kreditbelopp Återbetalningstid

50 000 kr 39 mån

60 000 kr 49 mån

70 000 kr 58 mån

80 000 kr 69 mån

90 000 kr 80 mån

100 000 kr 92 mån

Rörlig årsränta 7,99 %

Administrationsavgift 35 kr

Uppläggningsavgift 0 kr

Kostnader

Delbetala 1 000 kr/månad (max kredit 50 000 kr)

Kreditbelopp Återbetalningstid

15 000 kr 17 mån

20 000 kr 23 mån

25 000 kr 29 mån

30 000 kr 36 mån

40 000 kr 49 mån

50 000 kr 64 mån

Månadsbelopp 300 kr 600 kr

Adm.avg./mån. 39 kr 39 kr

Ränta 0 % 0 %

Uppläggningsavgift* 149 kr 149 kr

Max kredit 30 000 kr 30 000 kr

Vad kostar det? 
I tabellerna nedan ser du dina olika alternativ 
och exempel på vad det skulle kosta. Du 
väljer det fastpris som passar dig bäst och 
betalar månadsvis tills hela behandlingen 
är betald. Slutbetala när du kan och vill, 
helt utan extra kostnad.

Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad 
och är beräknat 2021-03-01. 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: Gör ett köp på 10 000 kr

Månadsbelopp 600 kr 

Delbetalningar: 19 st Uppläggn.avgift: 149 kr

Adm.avgift/mån: 39 kr Effektiv ränta: 10,78 %

Rörlig årsränta: 0 % Betala totalt: 10 890 kr

I månadsbeloppen ingår ev. ränta. För att delbetala 
krävs ett sammanlagt månadsköp på minst 1 000 kr. 
Alla belopp avrundas upp till närmsta krona. 

Administrationsavgift tillkommer varje månad.

*Vid köp upp till 1 500 kr tillkommer ingen  
uppläggningsavgift.

Fast belopp

Välj din månadskostnad

Kredit upp till 100 000 kr

Fördelar


