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Når du vil 
betale litt 
av gangen
Varmepumpekonto

Om Resurs Bank
Vi tilbyr deg gode kundeopplevelser med 
fleksible betalingsmåter når du handler. 
Rett og slett litt større økonomisk frihet 
når du trenger det – og valgfrihet.  

Har du spørsmål?
På resursbank.no kan du lese mer om våre 
tjenester og vilkår. Du kan også ringe 
kundeservice på 22 56 37 33. Vi har åpent 
på hverdager 09.00-17.00.



 

Slik fungerer det

Har du behov for å investere i 
varmepumpe i hjemmet ditt eller på 
hytta? 

I samarbeid med Resurs Bank gir vi 
deg muligheten til å betale over  
24 mnd. uten nominell rente og uten 
etableringsgebyr. Eneste kostnad er 
69 kr per måned.

Litt mer frihet

Tabellene nedenfor viser eksempler 
på hvordan du kan delbetale og hva 
det koster.

Kredittgiver: Resurs Bank AB NUF, Postboks 979 Sentrum, 
NO-0104 Oslo | 22 56 37 33 | kundetjeneste@resursbank.no

Eksempel: Handle for 15 000 kr

Ordinært månedsbeløp 694 kr

Delbetalinger: 24 st Ord. mnd.beløp: 694 kr

Adm.gebyr/mnd: 69 kr Etableringsgebyr: 0 kr

Nominell rente: 0 % Effektiv rente: 10,28 %

Kredittkostnad 1 656 krSmart
Når du gjør ditt kjøp, legger vi opp en 
konto i ditt navn som du kan benytte 
med en gang.

For å kunne delbetale, må det totale månedlige kjøpet 
være på minst 1 000 kr. Alle beløp avrundes opp til 
nærmeste krone.

*Påløper hver måned. 
**Påløper måned 2, for hver valgt delbetalingsplan.

Kredittbeløp 15 000 kr 30 000 kr 50 000 kr

30–60 dgr 15 000 kr  30 000 kr  50 000 kr

24 mnd  625 kr  1 250 kr  2 084 kr

Nominell 
rente

Adm.gebyr 
/mnd*

Etablerings-
gebyr**

30–60 dgr 0 % 69 kr 0 kr

24 mnd 0 % 69 kr 0 kr

Enkelt å søke
Søk om ønsket kreditt gjennom din 
forhandler og få svar direkte. Du kan 
signere lånesøknaden med BankID, 
eller på papir. 

Kontakt de ansatte, så hjelper de 
deg videre med kjøpet.


