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1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare OK-Q8 Bank & Försäkring 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 Kredit utan säkerhet, s.k. blancolån.

Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som  
ställs till förfogande genom kreditavtalet.

20 000–350 000 kronor.

Villkor för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

För utnyttjande av kredit krävs att du har undertecknat kredit- 
avtalet och att övriga eventuella villkor för utnyttjande av kredit 
eller av en del av detta, har uppfyllts.
Kreditgivaren har rätt att neka utnyttjande av kredit, eller del av 
det, om det föreligger en förfallogrund enligt villkoren för krediten, 
du har lämnat in ansökan om skuldsanering till domstol eller om 
du har fått en anteckning om betalningsanmärkning efter det  
att krediten beviljats.
Krediten utbetalas via Swedbank AB:s SUS-tjänst inom 3–5 dagar 
från meddelande om godkänd kreditansökan.

Kreditavtalets löptid 2–12 år

Avbetalningar Vid betalning ska referensnummer (OCR-nummer) användas för 
att göra det möjligt för Kreditgivaren att identifiera betalningen.
Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på kredit till betalning 
förfallna räntor, avgifter och dröjsmålsräntor innan avräkning mot 
beviljad kredit sker.

Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella  
kostnader i samband med krediten.

Det totala beloppet beräknas på det utnyttjade kreditbeloppet, 
avbetalningsprofilen samt aktuell ränta.
Representativt exempel
Kreditbelopp 100 000 kr
Avbetalningsperiod 5 år
Ränta 5,0%
Aviavgift 35 kr
Totalt kreditbelopp 100 000 kr
Effektiv ränta 5,69%
Kreditkostnad 15 327 kr
Månadsbelopp 1 922 kr
Totalt belopp 115 327 kr

Beloppet är ett representativt exempel och är avhängigt  
av utnyttjad kredit och om den är nedbetald.
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3.  Kreditkostnader 

Kreditränta Krediträntan är fast och sätts individuellt på basis av  
Kreditgivarens bedömning av din återbetalningsförmåga.  
Din räntesats får med omedelbar verkan ändras i den 
utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade 
upplåningskost-nader för Kreditgivaren, eller andra 
kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde 
förutse när krediten lämnades.
Ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit. Ränta beräknas dag 
för dag på aviserad kontoskuld från och med första dagen efter 
förfallodagen på belopp som inte kommit Kreditgivaren tillhanda 
och påförs nästkommande kontoutdrag/faktura. 
Aktuell ränta går även att ta del av på okq8.se.

Effektiv ränta 
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade 
kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra 
olika erbjudanden.

Den effektiva räntan baseras på gällande kreditränta och avgifter. 
I nedan exempel har en kreditränta om 5% använts. 
Vid 20 000 kr är den effektiva räntan 7,90% per år.
Vid 50 000 kr är den effektiva räntan 6,27% per år.
Vid 100 000 kr är den effektiva räntan 5,68% per år.
Vid 200 000 kr är den effektiva räntan 5,40% per år.
Vid 250 000 kr är den effektiva räntan 5,35% per år.
Effektiva räntan är räknad på en kredittid på fem år.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt 
villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om;
- en försäkring som säkrar krediten, eller
- någon annan kompletterande tjänst?
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren  
ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.

Nej
Ja, för att erhålla lånet krävs att den sökande blir medlem i OK.

Härtill hörande kostnader

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Aviavgift vid pappersfaktura: 35 kr

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna  
i samband med kreditavtalet

Kreditgivaren får fatta beslut att ändra avgifter i den mån  
Kreditgivarens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att 
täcka. Ändringen ska meddelas på fakturaunderlag samt på  
Kreditgivarens webbsida, www.okq8.se, senast två månader  
innan den förändrade avgiften börjar tillämpas.
Kreditgivaren får fatta beslut att ändra kreditränta. Kreditgivaren 
får dock endast ändra krediträntan till nackdel för dig i den mån 
det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostna-
der eller andra kostnadsökningar som Kreditgivaren inte skäligen 
kunde förutse när kreditavtalet ingicks.

Kostnader i samband med försenade betalningar 
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser  
(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Om betalning inte fullgörs i tid ska du betala avtalade avgifter 
innefattande påminnelse- och inkassoavgifter, se vid var tid  
gällande prislista på www.okq8.se. Utöver dessa påföres dröjs-
målsränta på kapitalbeloppet, motsvarande gällande kreditränta 
med tillägg av 5,5 procentenheter.



4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Ja, se nedan beträffande utnyttjande av ångerrätten.

Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Du har rätt att när som helst och utan kostnad återbetala krediten, 
helt eller delvis, i förtid.

Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas  
måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet  
av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information  
är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän 
ordning och säkerhet.

Kreditgivaren inhämtar kreditupplysning i enlighet med  
Kreditupplysningslagen (1973:1173) från kreditupplysnings- 
företag vid genomförande av kreditprövningen.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett 
kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid 
tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

Ja

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som  
uppkommit innan avtalet ingåtts

Erbjudandet om kredit enligt ansökan är giltig i 30 kalenderdagar. 

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Beträffande kreditgivaren
Registrering Registrerat institutsnummer hos Finansinspektionen är 041504.

Tillsynsmyndighet Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm

Beträffande kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten Du har fjorton (14) dagars ångerrätt från den dag då kredit- 
avtalet ingås. 
Om du väljer att utnyttja ångerrätten ska du meddela Kredit- 
givaren om detta genom att kontakta Kundservice 020-65 65 65. 
Utnyttjad kredit (inklusive upplupenränta) ska betalas tillbaka 
inom 30 dagar. Avgifter för krediten, dock inte påminnelse-, 
försenings avgift och dylika avgifter, återbetalas av Kreditgivaren 
inom 30 dagar.

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för 
att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks

Svensk lag

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet  
och/ eller behörig domstol

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

Språkordning Svenska

Beträffande prövning

Klagomålshantering och prövning utanför domstol Du kan vid klagomål vad gäller krediten vända sig till Kredit-
givarens kundservice, se www.okq8.se eller ring 020-65 65 65, alt. 
Kreditgivarens Klagomålsansvarig på adress OK-Q8 Bank & 
Försäkring AB, Klagomålsansvarig, Box 502, 774 27 Avesta. 
Vill du få ditt ärende prövat externt hänvisas till Konsumenternas 
Bank-och Finansbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon  
020-02 25 800, alternativt till Allmänna Reklamationsnämnden, 
Box 174,101 23, Stockholm, telefon 08-555 017 00.




