
Ansökan om ändrad köpgräns OKQ8-kort
Det är viktigt att alla punkter fylls i för att din ansökan ska kunna behandlas.

Kredit- och kortutgivare är OK-Q8 Bank AB.

Godkänd kreditKampanjkod

Ifylles av OKQ8 Bank

Sign Datum för godkännande av kredit

Ange vilken korttyp du har
 OKQ8 VISA      OKQ8 Betalkort

Önskad ny köpgräns

Legitimering VIKTIGT! Kom ihåg att bifoga vidimerad kopia på giltig ID-handling.

  Jag bifogar kopia på vidimerad ID-handling som styrker min identitet och egenhändiga underskrift enligt nedan. Du kan även lämna in ansökan på en OKQ8-
station  och legitimera dig där. Underskriven ansökan skickas med kopia på giltig ID-handling i ett kuvert till: OKQ8 Privatkort, Frisvar 170056330, 774 20 Avesta. 
Skriv FRISVAR på kuvertet, OKQ8 Bank står för portot.

Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag intygar också att jag är den faktiske och rättmätige ägaren av pengarna på kontot och att transaktioner på kontot inte kommer att göras 
på uppdrag av tredje person. Jag godkänner att min ansökan genomgår sedvanlig kreditprövning och kreditupplysning.

Sökandes anställning och inkomst

Månadsinkomst (före skatt) Anställd sedan (år, månad)

  –  

Hushållets inkomster

Ort och datum

Sökande
Namnteckning

Du får svar på din ansökan via brev om ca 5 dagar.

Underhållsb./mån Tot. inkomst fr kapital/mån* Tot. månadsinkomst före skatt

*  T.ex. aktieutdelning, vinst vid 
försäljning av tillgångar.

** Exkl bolån.

Tillgångar i andra banker

Boende och personer i hushållet
Boendeform (hyresrätt, bostadsrätt, villa, andrahand, inneboende)

Antal vuxna

st

Om köpgränser 
För OKQ8 VISA gäller lägsta belopp 500 kr och för OKQ8 Betalkort kan du välja 0 kr. 
Max är 100 000 kr för OKQ8 VISA och 30 000 kr för OKQ8 Betalkort. 

Sökande
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

  –  

Förnamn Efternamn

Mobiltelefon E-postadress

 Svenskt medborgarskap    Annat, vilket  Gift/registrerat partnerskap    Ensamstående    Sambo

 Tillsvidareanställd    Arbetssökande    Visstidsanställd/Projektanställd    Studerande    Egenföretagare    Sjuk- eller ålderspensionär 

Hushållets kostnader
Tot. studielån/månTot. boendekostnad/mån Tot. övriga lån/krediter**

Arbetsgivare

Frågor enligt lagen om penningtvätt
Lagen om penningtvätt gör att vi måste ställa några fler frågor till dig. Dessa frågor ska hjälpa oss att lära känna dig som kund bättre och därmed 
lättare kunna förhindra till exempel penningtvätt. De uppgifter du lämnar omfattas av banksekretess och behandlas därmed konfidentiellt.

Är du, eller någon anhörig till dig, en person som har eller har haft  
en hög politisk eller statlig befattning, i Sverige eller utomlands? 
(Om Ja, särskild blankett skickas hem till dig för ifyllnad)

 Ja    Nej  

Syfte och användning
Hur ofta kommer du att använda kortet? 

  ca gånger/mån

Vilket belopp förväntar du dig att sätta in per betalningstillfälle? 
 1–10 000 kr   10 001– 30 000 kr   30 001– 50 000 kr  
 50 001– 100 000 kr 

När du sätter in pengar/betalar din faktura, var kommer  
pengarna huvudsakligen att komma ifrån? 
(Ange ett av alternativen nedan)

 Lön    Bidrag/pension    Arv eller gåva 
 Annan försäkring (t ex sjuk - eller inkomstförsäkring)

Vad är ditt huvudsakliga syfte med kortet? 
 Konsumtion    Sparande 

Kommer du att använda ditt kort för utlandsköp, t ex vid utlands- 
semester eller i utländska webbutiker, mer än fem gånger per år? 
(Gäller endast vid ansökan om OKQ8 VISA)

 Ja    Nej 

Inbetalningar
Från vilket land kommer inbetalningarna att göras? 
 Sverige    Annat, vilket 

Kommer inbetalningarna göras från ditt konto?
(Om Nej, ange vem som kommer att göra inbetalningarna)

 Ja    Nej   

Hur ofta kommer du att göra en inbetalning?
 En gång per månad    Mer än en gång per månad  
 En till fyra gånger per år

Barn m. barnbidrag

st

Barn m. studiebidrag

st

Skicka ifylld blankett till: 
OKQ8 Privatkort, Frisvar 170056330, 774 20 AVESTA

Du behöver inget frimärke, portot är redan betalt.



Exempel på en vidimerad kopia av en id-handling

För att vi ska kunna behandla din ansökan, 
behöver vi en bevittnad kopia av din id-handling. 
Det beror dels på gällande lagstiftning, men görs 
också för din egen säkerhets skull. Vi måste på ett 
säkert sätt veta att du är du.

Godkända id-handlingar är körkort, svenskt pass 
eller id-kort. Giltighetstiden får inte ha gått ut.

Så här ska du göra:

1.  Kopiera din id-handling. Var noga med att det
går att läsa vad som står på id-handlingen.

2.  Skriv din namnteckning, namnförtydligande
och telefonnummer vid kopian som i exemplet
här bredvid.

3.  En myndig person ska också styrka att din
kopia av id-handlingen överensstämmer
med originalet. Personens underskrift,
namnförtydligande och telefonnummer
ska finnas med.

Ring oss gärna om du har några frågor på 
tel. 020-65 65 65.

Vänliga hälsningar 
OKQ8 Bank

Vi behöver en kopia på din id-handling

Anders Andersson
08-123 45 67

Vidimeras: 

Sanna Wastesson
08-235 45 89
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