Standardiserad europeisk
konsumentkreditinformation
OKQ8 VISA
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

Fortlöpande rätt att utnyttja beviljat kreditutrymme, s.k. kontokredit.

Det sammanlagda
kreditbeloppet

Kontokreditutrymme uppgår till mellan 1000 –100 000 kronor och beviljas baserat
på kreditansökan och individuell kreditprövning.

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

Ditt saldo i kronor framgår av ditt första kontoutdrag.

Villkoren för
kreditutnyttjandet

För utnyttjande av kontokredit krävs att du har undertecknat kreditavtalet och att övriga
eventuella villkor för utnyttjande av kontokredit eller av en del av detta, har uppfyllts.

Här anges när och hur pengarna
kan lyftas.

Genom att aktivera betalningsinstrumentet (kortet) kan du fortlöpande disponera
kontokreditutrymmet.
Kreditgivaren har rätt att neka utnyttjande av kontokredit, eller del av det, om det föreligger
en förfallogrund enligt villkoren för kontokrediten, du har lämnat in ansökan om skuldsanering
till domstol eller om du har fått en anteckning om betalningsanmärkning efter det att
kontokrediten beviljats.

Kreditavtalets löptid

Tillsvidare.

Avbetalningar

Du måste månatligen betala minst 3% av högsta saldot på kontot, avrundat till närmast högre 50tal kronor, dock lägst 100 kronor. Väljer du att betala hela ditt saldo vid förfallodagen utgår ingen
ränta eller avgift. Ränta och avgifter debiteras i första hand mot tillgodohavande på kontot och i
andra hand mot beviljad kontokredit.
Under förutsättning att gällande villkor uppfylls kan du efter tre månader utnyttja två betalningsfria
månader per år, dock ej två månader i följd. Notera att ränta och aviseringsavgift utgår även för
betalningsfri månad.
Vid betalning ska referensnummer (OCR-nummer) användas för att göra det möjligt för
Kreditgivaren att identifiera betalningen.
Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på kontokredit till betalning förfallna räntor,
avgifter och dröjsmålsräntor innan avräkning mot beviljad kontokredit sker.

Det totala belopp som
du ska betala

Det totala beloppet beräknas på det utnyttjade kontokreditutrymmet, avbetalningsprofilen samt
aktuell ränta.

Detta är det lånade kapitalet plus
ränta och eventuella kostnader i
samband med krediten.

Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av ett kreditutrymme på
30 000 kronor under ett år är 34 048 kronor. Av detta utgörs 30 000 kronor av kreditbeloppet,
3 448 kronor av ränta och 600 kronor av avgifter.
Beloppet är ett representativt exempel och är avhängigt av utnyttjat kontokreditutrymme och
om den är nedbetald.

3. Kreditkostnader
Kreditränta

Krediträntan är f.n. 14,95 procentenheter. I samband med att krediträntan ändras så uppdateras
detta dokument. Aktuell kreditränta finns alltid tillgängligt på www.okq8.se. Kreditgivaren får fatta
beslut att ändra räntesatserna för tillgodohavande respektive utestående skuldsaldo. Kreditgivaren
får dock ändra räntesatsen till nackdel för dig endast i den mån det motiveras av kreditpolitiska
beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som Kreditgivaren inte skäligen
kunde förutse när kreditavtalet ingicks.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är beroende av hur stort kontokreditutrymme som har utnyttjats.
Den effektiva räntan uppgår f.n. till 16,91%. Vid beräkning av den effektiva räntan
har följande antaganden använts:

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

Kreditbelopp: 30 000 kronor
Kreditränta: 14,95%
Kredittid: 12 månader
Delbetalningsavgift: 25 kronor
Aviavgift vid pappersfaktura: 25 kronor

Är det, för att erhålla krediten Vid beviljande av ansökan om kontokredit blir du medlem i en OK-förening och erhåller eventuell
eller för att erhålla den enligt återbäring på överskott från den återbäringsgrundande verksamheten.
villkoren i marknadsföringen,
obligatoriskt att ingå avtal
om
– en försäkring som
säkrar krediten, eller
– någon annan
kompletterande tjänst?
Härtill hörande kostnader
Kostnad för att använda ett
särskilt betalningsmedel
(t.ex. ett kreditkort)

Kontantuttagsavgift 3%, dock lägst 35 kronor
Bankomatavgift 3%, dock lägst 35 kronor
Valutaväxlingspåslag på köp/uttag 2,0%. När kortet används för
köp utomlands tillämpas en referensväxelkurs som erhålls från Visa.

Andra kostnader i samband
med kreditavtalet

Delbetalningsavgift: 25 kronor per faktura.
Aviavgift vid pappersfaktura: 25 kronor per faktura.
Ersättning av betalningsinstrument (kort) 100 kronor.

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 kontoutdrag 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 upplåningskostnader 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 en särskild vid var tid gällande dröjsmålsränta på det
förfallna beloppet till dess betalning sker. Jämte dröjsmålsränta utgår påminnelseavgift i de fall
Banken skickar ut en betalningspåminnelse. Aktuell dröjsmålsränta och påminnelseavgift framgår
av vid var tid gällande prislista, se www.okq8.se. Vid Kontohavarens betalningsdröjsmål kan även
andra avgifter, vilka uttas av inkassoföretag eller myndigheter, komma att debiteras Kontohavaren.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Uppsägning av kreditavtalet

Uppsägning av kreditavtalet sker genom kontakt med OKQ8 Kundservice 020-65 65 65.
Kundservice skickar en uppsägningsblankett. Det är ingen uppsägningstid för att säga upp krediten.
Kreditgivaren har rätt att omedelbart sänka eller säga upp en beviljad kreditgräns. För Kontohavare
som nyttjar kringtjänsten Delbetalning äger Kreditgivaren rätt att sänka eller säga upp kreditgränsen med två månaders uppsägningstid. Kreditgivaren äger dock rätt att sänka eller säga upp
kreditgränsen omedelbart om godtagbara skäl föreligger. Om så sker ska du omedelbart underrättas
om ändringen samt skälen härtill.

Ångerrätt

Ja, se nedan beträffande utnyttjande av ångerrätten.

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Förtidsåterbetalning

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

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

Sökning i en databas

Kreditgivaren inhämtar kreditupplysning i enlighet med Kreditupplysningslagen (1973:1173)

Rätt att få ett utkast till
ett kreditavtal

Ja.

från kreditupplysningsföretag vid genomförande av kreditprövningen.
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.

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.

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

Erbjudandet om kontokredit enligt ansökan är giltig i tre månader.

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 kreditavtalet ingås.
Om du väljer att utnyttja ångerrätten ska du meddela Kreditgivaren om detta genom att kontakta
Kundservice 020-65 65 65. Eventuell utnyttjat kontokreditutrymme (inklusive upplupen ränta) ska
betalas tillbaka inom 30 dagar. Avgifter för kontokrediten, dock inte påminnelseavgift 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 kontokrediten vända sig till Kreditgivarens kundservice,
se www.okq8.se eller ring 020-65 65 65, alternativt Kreditgivarens Klagomålsansvarig på adress
OK-Q8 Bank 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.

