
Ja tack! Jag vill göra ett kontantuttag.

Kontohavare 1 

Kontohavare 2 (Är ni två kontohavare måste båda godkänna kontantuttaget)

Min bank

* Vi kan komma att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte för att ge dig anpassad information och erbjudanden via t.ex. e-post och sms.
Du kan när som helst begära att sådan behandling ska upphöra. 

Vad skall pengarna användas till?

Månadsinkomst (före skatt) 

Datum (åå-mm-dd) Underskrift

Nej ta

Nej tack, jag vill inte få marknadsföring via e-post eller sms.

Box 21066
200 21 Malmö

#

##

Fyll i blanketten och skicka till:
Ikano Bank
Frisvar 20171161
208 13 Malmö

Höjning av kredit och 
kontoöverföring
Fyll i alla dina uppgifter och glöm inte att skriva under.

Jag vill höja min kreditgräns (maxbelopp 60.000 kr)
Summa

Ja tack! Jag vill göra en kontoöverföring.
Summa

Sätt in pengar på mitt bankkonto
Min bank

Clearingnummer Kontonummer

Kontohavare 1 (Är ni två kontohavare måste båda godkänna kontoöverföring) 

Kontohavare 2 (Är ni två kontohavare måste båda godkänna kontoöverföring) 

För- och efternamn  Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

För- och efternamn  Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

Gatuadress Postnummer och ort

Telefonnummer E-postadress*

Gatuadress Postnummer och ort

Telefonnummer E-postadress*

Nej tack, jag vill inte få marknadsföring via e-post eller sms.

Nej tack, jag vill inte få marknadsföring via e-post eller sms.

Datum (åå-mm-dd)  Årsinkomst/Pension

Datum (åå-mm-dd)  Årsinkomst/Pension

Underskrift 

Underskrift  

IKEA Delbetala
Box 21066
200 21 Malmö

* Vi kan komma att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte för att ge dig anpassad information och erbjudanden via t.ex. e-post och sms.
Du kan när som helst begära att sådan behandling ska upphöra. 

Avgiften för kontoöverföring är 75 kr. IKEA DELBETALA är en löpande kontokredit med 18,75% rörlig ränta och aviavgift 25 kr första månaden, därefter 9 kr/mån med 
betalsätt e-faktura, vilket ger en genomsnittlig månadskostnad på 918 kr, ett totalt återbetalnings belopp på 11 010 kr, 12 avbetalningar och en effektiv ränta på 
19,70% vid en skuld på 10 000 kr i 12 mån (2022-12-13). Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ). Aktuella räntor och villkor hittar du på ikea.se/finansiering 

OBS! 
Glöm inte bifoga 

ID-kopia
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Om önskat belopp inte ryms inom nuvarande kreditgräns, önskar jag att Ikano Bank prövar att höja kreditgränsen. Kontoöverföring sker efter särskild 
prövning, efter att båda kontohavare (i förekommande fall) har lämnat sitt godkännande. I samband med detta kan ytterligare information om dina skuld- 
och inkomstförhållanden samt en kreditupplysning komma att inhämtas.
Om önskat belopp inte ryms inom nuvarande kreditgräns, önskar jag att Ikano Bank prövar att höja kreditgränsen. Kontantutbetalning sker efter särskild 

Vad skall pengarna användas till?
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