Förhandsinformation om konsumentkrediter
Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten
utgör inte något rättslig bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande
kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att
sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa
uppgifter medför ingen skyldighet för denna att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare

OK-Q8 Bank AB

Organisationsnummer

556008-0441

Postadress:

Box 23600, 104 35 Stockholm

Telefonnummer Kundservice

020-65 65 65

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Kontokredit Budgetkonto

Kreditbelopp

500 – 30 000 kronor

Villkor för kreditutnyttjandet

Krediten utnyttjas i enlighet med de villkor som gäller för det konto till vilken krediten är knuten.

Kreditavtalets löptid

Tillsvidare

Betalningar

Betalning skall, med befriande verkan, alltid göras till OKQ8 Bank och skall vara OKQ8 Bank
tillhanda senast den dag som anges på kontoutdraget. OKQ8 Bank äger bestämma att erlagd
betalning skall hänföras till i nämnd ordning ränta, avgifter och kapital.
Månadsbeloppet aviseras varje månad oavsett om skuld- eller tillgodosaldo föreligger. Vid
skuldsaldo utgör det aviserade månadsbeloppet ett lägsta belopp att erlägga. Om skulden överstiger
10 ggr månadsbeloppet kommer dock 10 % av den totala skulden att aviseras som ett lägsta belopp
att betala. Vid erforderligt tillgodosaldo är det frivilligt att betala det aviserade månadsbeloppet vilket
dock rekommenderas. Högsta tillåtna tillgodosaldo är 30.000 kronor.
Under förutsättning att kontot sköts enligt gällande villkor kan kontohavaren nyttja två betalningsfria
månader per år, dock ej två månader i följd (t ex december och januari). Betalningsfria månader får
ej heller utnyttjas under de 3 första månaderna som Kontohavare. Ränta utgår även för betalningsfri
månad.

3. Kreditkostnader och ränta Gällande per 1 januari 2011

Aktuell krediträntesats (vid
nyttjande av delbetalningstjänsten)

Se dokumentationen av kreditavtalet (sänds i samma utskick som förhandsinformationen)
Krediträntan baseras på noteringen för 3 månaders STIBOR, avläst den 25:e i varje månad avrundat
till närmast hela eller halva procentenhet med tillägg av 6 procentenheter..

Kreditränta

Allmän information om ränteändring efter att kreditavtal ingåtts meddelas kredittagaren innan
ränteändringen börjar gälla. Meddelande lämnas på www.okq8.se

Effektiv ränta (vid nyttjande
av delbetalningstjänsten) Det
sammanlagda beloppet av
räntor och andra kostnader,
t ex aviseringsavgift för
krediten uttryckt som en årlig
ränta.

Den effektiva räntan är beroende av hur stor kredit som har utnyttjats. Se dokumentationen av
kreditavtalet för aktuell effektiv ränta (dokumentationen sänds i samma utskick som denna
förhandsinformation)

Avgifter vid bristande
betalning

Vid bristande betalning har OKQ8 Bank rätt att påföra avtalade avgifter samt lagstadgade
påminnelse- och inkassokostnader. Se vid var tid gällande prislista på okq8.se. Utöver dessa påföres
dröjsmålsränta på kapitalbeloppet, motsvarande krediträntan med tillägg av 5,5 procentenheter per
år från förfallodagen till betalning sker.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Uppsägning av kreditavtalet

OKQ8 Bank har rätt att omedelbart säga upp budgetkontoavtalet samt spärra kontot för ytterligare
köp om Kontohavaren inte fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot OKQ8 Bank eller annars ger
skälig anledning därtill.

Ångerrätt

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt från den dag kreditavtalet ingås. Om du väljer att utnyttja
ångerrätten ska du meddela OKQ8 Bank detta. Eventuell utnyttjad kredit (inklusive eventuell ränta
och avgifter) ska betalas tillbaka inom 30 dagar

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Beträffande kreditgivaren

Registrerat institutnummer hos Finansinspektionen är 041504.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm

Klausul om tillämplig
lagstiftning för kreditavtalet
och behöver domstol

Tolkning och tillämpning av kreditavtalet ska ske enligt svensk rätt och avgöras av svensk domstol.

Prövning

Vid tvist med OKQ8 Bank har kontohavaren, utöver rätten till prövning av domstol, möjlighet att
vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

