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1. Parter 

Dessa villkor gäller för OK ekonomisk 
förening, organisationsnummer 702000–
1660, nedan kallad Föreningen, och den 
som har inträtt som medlem i Föreningen, 
nedan kallad Medlem/Medlemmen. 

2. Allmänt 

Medlem får genom sitt medlemskap i 
Föreningen ett insatskonto och ett 
sparkonto, nedan kallat OK Sparkonto. 
Denna villkorstext innehåller de allmänna 
villkoren för OK Sparkonto.  

OK Sparkonto är räntebärande och används 
först och främst för inbetalning av 
Medlemmens återbäring. För mer 
information om återbäringen hänvisas till 
medlemsvillkoren som finns på www.ok.se. 

3. Disponering av OK sparkonto  

Medlemmen kan, utöver att få ränta och 
återbäring insatt på OK Sparkonto, välja att 
göra egna insättningar på OK Sparkonto. 
Maximalt saldo på OK Sparkonto är 
5 miljoner kronor. Insättningar kan endast 
göras i svensk valuta. Insättningar kan inte 
ske på OKQ8 drivmedelsstationer. 

Om Medlem vill sätta in pengar på sitt OK 
Sparkonto ska denne kontakta OKQ8 AB:s, 
org. nr. 556027–3244, nedan kallad OKQ8, 
kundservice (se punkt 12). För att få sätta in 
pengar på sitt OK Sparkonto måste Medlem 
fylla i en blankett med frågor och svar om 
hur denne avser att använda OK Sparkonto. 
Föreningen behöver informationen för att 
uppfylla gällande lagkrav om 
kundkännedom.  

När Föreningen har erhållit tillfredställande 
information skickar Föreningen ut en 
bekräftelse till Medlemmen med 
information om till vilket bankgironummer 
insättning ska ske och vilken information 
som ska anges. Därefter kan Medlemmen 
göra egna insättningar. Insatta medel 
används till att finansiera Föreningens 
verksamhet. 

Om Medlem vill ta ut pengar från sitt 
OK Sparkonto ska denne kontakta OKQ8 
kundservice alternativt använda det 
formulär som finns att hämta på 
www.okq8.se. Uttag kan inte ske på OKQ8 
drivmedelsstationer. Uttag över 
10 000 kronor kan endast ske genom 
kontakt med OKQ8 kundservice. Vid uttag 
över 10 000 kronor behöver Medlem också 
uppge vad pengarna ska användas till. 

Uttag kan endast ske i svensk valuta. Det 
finns ingen begränsning i antal tillåtna 
uttag.  

Utbetalning sker via Swedbanks Lön och 
Utbetalningstjänst, vilket möjliggör för 
Medlem att få utbetalning insatt direkt på 
sitt bankkonto. Anmälan av konto sker på 
www.swedbank.se/kundregister. Alla 
bankers konton kan anmälas till registret. 
Om inget konto anmäls till Swedbanks 
kontoregister betalas pengarna ut på en 
utbetalningsavi som skickas till Medlems 
folkbokföringsadress. Utbetalning kan ta 
upp till fem bankdagar. Utbetalning kan inte 
ske till annan än Medlem. 

4. Ränta och ränteberäkning 

Ränta utgår enligt den räntesats som 
Föreningen vid var tid tillämpar. Aktuella 
räntesatser för respektive beloppsnivåer 
finns att hämta hos Föreningen, alternativt 
på www.ok.se.  

Ränta på innestående medel på OK 
Sparkonto räknas för samtliga 
kalenderdagar under året. Ränta på belopp 

http://www.ok.se/
http://www.okq8.se/
http://www.swedbank.se/kundregister
http://www.ok.se/
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som sätts in på OK Sparkonto räknas från 
och med den dag beloppet har kommit in 
på kontot. När saldot överskrider en 
beloppsnivå beräknas den högre 
räntesatsen på hela saldot. 

Vid ränteändringar beräknar Föreningen 
räntan från och med den dag 
ränteändringen träder i kraft. Meddelande 
om ränteändringar publiceras på 
www.ok.se.  

5. Priser och avgifter 

Priser och avgifter utgår enligt de 
bestämmelser som Föreningen vid var tid 
tillämpar. Information om vid var tid 
gällande priser och avgifter finns att hämta 
hos Föreningen (se punkt 12), alternativt på 
www.ok.se.  

6. Årsbesked och löpande kontoinformation 

Om medlemmen under ett år fått minst 
100 kronor i ränta från Föreningen eller har 
minst 25 kronor eller mer på sitt OK 
Sparkonto vid årets slut erhåller denne ett 
saldo- och räntebesked vid årets början. 

Föreningen rapporterar ränteinkomster på 
100 kronor eller mer till Skatteverket. 

Om medlemmen önskar ett ränte- och 
saldobesked under året ska denne kontakta 
OKQ8 kundservice (se punkt 12). 

7. Insättningsgaranti 

Medlemmens behållning på OK Sparkonto 
omfattas inte av insättningsgaranti, enligt 
lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. 
Detta betyder att insatta medel kan gå 
förlorade om Föreningen går i konkurs eller 
har betalningssvårigheter. Föreningens 
inlåningsverksamhet är registrerad hos 
Finansinspektionen enligt lagen (2004:299) 
om inlåningsverksamhet.  

8. Felaktiga transaktioner 

Föreningen har rätt att debitera OK 
Sparkonto efter felaktig insättning. Medlem 
är införstådd med att denne ansvarar för 
att de uppgifter som lämnas i samband med 
insättning på eller uttag från OK Sparkonto 
är korrekta och att en uttagsorder i 
normalfallet inte kan återkallas.  

9. Klagomål 

Om Medlem anser att det har skett en brist 
eller fel i en av Föreningen utförd tjänst 
eller vid lämnad information ska denne 
meddela detta till Föreningen (reklamera) 
inom skälig tid. Sådant meddelande ska 
framföras skriftligen. 

10. Begränsning av Föreningens ansvar 

Föreningen ansvarar inte för skada eller 
olägenhet som uppstår till följd av att OK 
Sparkonto inte kan användas på grund av 
tekniskt fel. Föreningen är inte heller 
ansvarig för skada som beror av svenskt 
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 
blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet. Om hinder 
föreligger för att verkställa en utbetalning 
på grund av sådan omständighet får 
utbetalningen skjutas upp till dess hindret 
har upphört. 

11. Ändring av villkoren 

Föreningen har rätt att ändra dessa villkor 
utan att i förväg inhämta Medlems 
godkännande. Sådan ändring träder i kraft 
30 dagar efter att ändrade villkor 
publicerats på www.ok.se, där aktuella 
villkor alltid finns att tillgå.  

12. Kommunikation och kontakt 

Kommunikation med Medlem kan ske via e-
post, sms eller post. Kommunikation sker 
på svenska.  

 

http://www.ok.se/
http://www.ok.se/
http://www.ok.se/
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Kontaktuppgifter till Föreningen är följande:  

Postadress: OK ekonomisk förening, 
Box 23 150, 104 35 Stockholm. 
 

Telefon kundservice: 020-65 65 65. 

13. Uppsägning 

OK Sparkonto sägs upp automatiskt när 
medlemskapet i Föreningen upphör. 
Eventuellt tillgodohavande och upplupen 
tillgodoränta på OK Sparkonto betalas ut 
inom en vecka från det att OK Sparkonto 
sagts upp. Utbetalning sker i enlighet med 
punkten 3. 

För mer information om uppsägning av 
medlemskap hänvisas till medlemsvillkoren 
alternativt www.ok.se.  

14. Behandling av personuppgifter och 
köpinformation 

Föreningen behandlar Medlems 
personuppgifter till följd av dennes 
medlemskap i Föreningen. . Föreningens 
personuppgiftsbehandling sker i enlighet 
med Dataskyddsförordningen (GDPR). För 
mer information kring detta hänvisas till 
www.okq8.se/personuppgifter/medlem.  

15. Tillämpning och tolkning 

OK Sparkonto och dessa villkor ska lyda 
under och tolkas enligt svensk rätt. 
Eventuella tvister med anledning av detta 
avtal samt rättsförhållanden som uppstått 
med anledning av detta avtal ska avgöras 
enligt svensk lag och av svensk domstol. 

Den 30 april 2018 
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