
 
 
 
Allmänna villkor för OKQ8 Företagskort (gäller fr.o.m. 2010-08-01) 
OKQ8 Företagskort utfärdas av OK-Q8 AB (OKQ8) sedan ansökan prövats. Skulle de lämnade 
uppgifterna visa sig felaktiga eller senare händelser motivera ändrat ställningstagande äger OKQ8 rätt 
att omedelbart återkalla kortet. 
 
1. 
OKQ8 Företagskort är OKQ8s egendom och får endast användas på försäljningsställen med vilka 
OKQ8 har tecknat avtal. 
Giltighetstiden för OKQ8 Företagskort är präglat på kortet. OKQ8 äger härutöver rätt att byta ut OKQ8 
Företagskort vid tidpunkt som företaget bestämmer. 
OKQ8 förbehåller sig rätten att från tid till annan utvidga eller inskränka kortets giltighet hos företag 
som OKQ8 samarbetar med. 
Med kontohavare avses i dessa villkor den som efter ansökan beviljats OKQ8 FöretagsKontokort. Med 
kortinnehavare avses den för vilken OKQ8 Företagskort utfärdats. 
Kontokortet skall företes vid varje kreditköp. På begäran skall legitimation uppvisas. 
 
2. 
Vid nyteckning av OKQ8 Företagskort samt vid utfärdande av extrakort utlämnas separat i förseglat 
kuvert en till kortet knuten kod. Användningen av kortet i kombination med den personliga koden skall, 
utan att kortinnehavaren skriftligen kvitterar mottagen vara, anses såsom erkännande av uttagna 
kvantiteter, varor och i enlighet med här angivna villkor. 
OKQ8 Företagskort spärras för vidare användning om den personliga koden slagits in felaktigt tre 
gånger i följd. 
 
3. 
Kontohavaren är inte berättigad till skadestånd på grund av att kortautomat läggs ned eller är ur 
funktion. 
 
4. 
Kontokortet är en värdehandling och skall förvaras på samma betryggande sätt som t ex kontanter och 
checkar. Kontohavaren/kortinnehavaren förbinder sig 
• att väl förvara OKQ8 Företagskort 
• att genast göra anmälan till OKQ8 om kortet har förkommit 
• att förvara koden säkert eller förstöra den helt 
• att inte yppa koden för obehörig 
• att inte anteckna koden på kortet 
• att inte låta koden eller anteckning om den vara fäst vid kortet eller vara förvarad på samma ställe 
som kortet eller på annat sätt göra koden tillgänglig för obehörig. 
 
5. 
Den sammanlagda skulden på kontot avseende inköp med ett eller flera kort får aldrig överstiga 
fastställd kreditgräns. Förhöjd kreditgräns kan erhållas efter det att särskild ansökan härom prövats. 
 
6. 
Kontohavaren är betalningsskyldig för alla transaktioner som verkställs med Kortet. Efter det att 
kortinnehavaren anmält förlust av OKQ8 Företagskort till OKQ8 är kontohavaren betalningsansvarig endast 
om kontohavaren eller kortinnehavaren förfarit svikligt. 
För kontohavare som är konsument gäller följande: om en obehörig transaktion har genomförts till följd av 
att Kortinnehavaren har underlåtit att skydda sin personliga kod ansvarar Kontohavaren för beloppet, dock 
högst 1 200 kronor. Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kortinnehavaren, 
genom grov oaktsamhet, underlåtit att skydda den personliga koden, inte snarast anmält förlorat kort 
alternativt inte följt övriga allmänna villkor, är Kontohavarens ansvar istället begränsat till högst 12 000 
kronor. Har Kortinnehavaren handlat särskilt klandervärt ansvarar Kontohavaren dock för hela beloppet. 
Kontohavaren ansvarar inte för transaktioner som belastat kontot efter att Kontohavaren anmält Kortet som 



förlorat hos OKQ8. Detta gäller dock inte om Kortinnehavaren genom svikligt handlande har bidragit till den 
obehöriga transaktionen. Kontohavaren ansvarar för hela beloppet om Kontohavaren inte underättat OKQ8 
utan onödigt dröjsmål efter att Kontohavaren fått vetskap om den obehöriga transaktionen. Detsamma 
gäller om Kontohavaren inte inom 13 månader från det att beloppet belastat kontot meddelar OKQ8 att 
transaktionen är obehörig. 
 
7. 
Varje månad utfärdas faktura/kontoutdrag med vidhängande inbetalningskort. OKQ8 tillämpar 
kronavrundning enligt följande regler: 01-49 öre avrundas nedåt till helt krontal, 50-99 öre avrundas 
uppåt till helt krontal. Eventuella anmärkningar mot fakturan/kontoutdraget ber vi Er göra skriftligen 
inom 8 dagar till OK-Q8 AB, OKQ8 Kundservice, Box 502, 774 27 Avesta varvid faktura/kontoutdrag 
medsändes. 
 
8. 
Betalning med anledning av gjorda inköp skall, med befriande verkan, alltid göras till OKQ8 och skall 
vara OKQ8 tillhanda senast den dag som anges på fakturan/kontoutdraget. OKQ8 äger rätt att 
överlåta/pantsätta fordringar utan att i förväg inhämta kontoinnehavarens godkännande. 
 
9. 
Vid betalning via autogiro (automatisk betalning från Postgiro eller Bankgiro). Betalaren medger att 
uttag görs från angivet konto till OKQ8. Uttag görs på förfallodagen eller efter separat 
överenskommelse. Bank-/Postgiro är inte skyldigt att pröva behörigheten av gjorda uttag. Redovisning 
över gjorda uttag sker månadsvis. Betalaren förbinder sig mot betalningsmottagaren och Bank- 
/Postgirot att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen. Vid 
försummelse förbinder sig betalaren att på uppkommande skuldsaldo utge ränta och avgift enligt 
tillämpliga grunder. Som förutsättning för medgivande gäller att betalningsmottagaren svarar för 
riktigheten av betalningar och vid anfordran återbetalar vad som på grund av misstag eller eljest 
felaktigt kan ha överförts från betalarens konto. 
Uttag från konto får göras endast om betalningsmottagaren senast åtta dagar före förfallodagen 
underrättat betalaren om betalningens belopp och förfallodag. Om betalaren ej medger uttaget skall 
denne omedelbart och senast två bankdagar före förfallodagen underrätta betalningsmottagaren. 
 
10. 
Betalningsansvaret för de uttag som görs med OKQ8 Företagskort får inte utan OKQ8s medgivande 
överlåtas. Begäran om sådant medgivande skall skriftligen ställas till OK-Q8 AB, OKQ8 Kundservice, 
Box 502, 774 27 Avesta. 
 
11. 
OKQ8 har rätt att omedelbart säga upp kortavtalet, återkräva kortet och spärra det för ytterligare uttag 
om kontohavaren inte fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot OKQ8 eller annars ger skälig 
anledning därtill eller det föreligger omständighet som omnämns i punkt 1. 
 
12. 
Anmälan om förlorat kort, adressändring eller annat rörande OKQ8 Företagskort, skall omgående 
meddelas till OK-Q8 AB, OKQ8 Kundservice, Box 502, 774 27 Avesta eller under kontorstid till tel. 
020-65 65 65. Efter kontorstid 08-506 811 11. 
 
13. 
Vid bristande betalning får OKQ8 påföra kontot påminnelse-, övertrasserings- och kravavgifter samt 
övriga inkassokostnader. 
Härutöver påföres dröjsmålsränta på kapitalbeloppet, motsvarande 
3 månaders STIBOR, avläst den 25:e i månaden före faktureringen och avrundad till närmaste hel 
eller halv procentenhet, med ett tillägg av 17 procentenheter. 
 
14. 
Vid ändrad bolagsform, förändring av ägarstrukturen eller andra förändringar av väsentlig betydelse 
rörande kontohavaren skall OKQ8 omedelbart underrättas om den nya adressen respektive de nya 
förhållandena. Detta skall ske skriftligt. OKQ8 avgör i dessa fall om kortet behöver bytas ut. 
 
15. 
Dessa allmänna villkor gäller till det OKQ8 meddelat annat. OKQ8 äger rätt att meddela ändring 
genom t ex fakturan och kontohavaren anses ha godkänt ändringen genom fortsatt utnyttjande av 
OKQ8 Företagskort. 
 



Personuppgiftsbehandling 
Avser villkoren för OKQ8 Företagskort och OKQ8 MasterCard 
Kontohavaren är införstådd med och samtycker till OKQ8s respektive OK-förenings samt med OKQ8 
samarbetande kreditgivares behandling av personuppgifter, inklusive personnummer. I de fall 
kontohavaren är juridisk person förbinder sig kontohavaren att inhämta kortinnehavarens samtycke till 
personuppgiftsbehandling i enlighet med denna bestämmelse. Behandlingen omfattar uppgifter om 
kortinnehavaren och kortinnehavarens inköp vilka registreras som underlag för inköps-, fakturerings- och 
reskontrabehandling samt personligt anpassade kundförmåner. Uppgifter kan också komma att lämnas ut 
till OKQ8/ kreditgivarens samarbetspartners. 
Kortinnehavaren är införstådd med att kortinnehavaren automatiskt kommer att erhålla särskild 
information om kunderbjudanden och ger OKQ8/kreditgivaren rätt att för detta syfte disponera 
uppgifter om kortinnehavarens förvärv av varor och tjänster. 
Kortinnehavaren medger att OKQ8/kreditgivaren på automatisk väg, genom samkörning med andra 
datoriserade personregister, äger uppdatera och tillföra kund- och i tillämpliga fall medlemsregistret 
sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, såsom t ex 
korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. 
Om du har några frågor om användningen av dina uppgifter är du välkommen att vända dig till 
OK-Q8 AB, som ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom OKQ8-koncernen, på 
kundservice@okq8.se, OK-Q8 AB, Box 502, 774 27 Avesta, 020-65 65 65, dit du också kan vända dig om 
du vill att dina uppgifter rättas eller raderas, eller om du vill anmäla att du i framtiden inte önskar 
direktmarknadsföring från oss eller våra samarbetspartners. 


