
Ansökan om extrakort till OKQ8-kort
Det är viktigt att alla punkter fylls i för att din ansökan ska kunna behandlas. 
Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på okq8.se/personuppgifter.

Välj korttyp
OKQ8 Betalkort OKQ8 Kreditkort

Legitimering VIKTIGT! Kom ihåg att bifoga vidimerad kopia på godkänd ID-handling för såväl kontohavare som extrakortssökande.
Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Genom att underteckna ansökan accepterar extrakortssökande de allmänna 
villkoren, som återfinns på okq8.se. Kontohavare intygar också att denne enligt de allmänna villkoren är betalningsansvarig för de transaktioner 
som utförs på extrakortet.

Kontohavarens underskrift

Kredit- och kortutgivare är OK-Q8 Bank AB.

Kontohavarens uppgifter

Fråga enligt lagen om penningtvätt – politiskt utsatt person (besvaras av den person som extrakort ska ställas ut till)
Lagen om penningtvätt gör att vi måste ställa denna fråga till dig. Syftet är att hjälpa oss att lära känna dig som kund bättre och därmed 
lättare kunna förhindra till exempel penningtvätt. Svaret 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, gå till okq8.se, fyll i anvisad blankett och skicka in till angiven adress))

Ja   Nej  

Extrakort ska ställas ut till

Extrakortssökandes underskrift

Ifylles av OKQ8 Bank
Sign Datum för godkännande av kredit

Skicka ifylld blankett till: OKQ8 Kundservice, Box 502, 774 27 Avesta.  
Skriv FRISVAR på kuvertet. OKQ8 Bank står för portot.

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

  –  

Förnamn Efternamn

Mobiltelefon

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

  –  

Förnamn Efternamn

Mobiltelefon

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

OKQ8 VISA



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




