Årsavgift

Agrol,
Mastercard betalkort

Coop Medmera,
Visa betalkort

GE Moneybank, Mastercard
betalkort

Ica,
Mastercard bankkort

Nordea,
Mastercard silver
betalkort

OKQ8,
Visa bankkort

Swedbank,
Visa bankkort

150 :‐
Fria uttag hos Nordea upp till
500 kr. I övriga automater 2 %
av beloppet, lägst 40 kr.

95 :‐
Fria uttag upp till 2000 kr i
samband med köp i Coop‐
butik. 10 kr i automat.

0 :‐
15,4 % på årsbasis, från första
dagen.

240 :‐
0 :‐

320 :‐
2 %, minst 40 kr.

0 :‐
3 %, lägst 35 kr.

250 :‐
0 :‐

2 % av beloppet, lägst
40 kr.
2 % av beloppet, lägst 40 kr.

10 kr i automat.

15,4 % på årsbasis, från första
dagen.
15,4 % på årsbasis, från första
dagen.
0 :‐

0 :‐

2 %, lägst 40 kr.

3 %, lägst 35 kr.

0 :‐

0 :‐

2 %, lägst 40 kr.

3 %, lägst 35 kr.

35 :‐

0 :‐

0 :‐

Bonus på Ica, 1 % på inköp.

1,48 % av det svenska
beloppet.
15 öre rabatt per liter
drivmedel hos Preem.

1,5 % av det svenska
beloppet.
Återbäring i din lokala OK‐
förening enligt årsstämmans
beslut. 1 % bonus på alla
inköp utanför OKQ8 utom
bensinbolag och spel.

1,5 % av det svenska
beloppet.
0 :‐

Kompletterande
reseförsäkring.

Reseförsäkring.

Allriskförsäkring,
leveransförsäkring vid
Internetköp samt
kompletterande
reseförsäkring.

Reseförsäkring.

Reseförsäkring.

Uttagsavgift i Sverige
Uttagsavgift i Euroland
Uttagsavgift i övriga länder
Valutaväxlingspåslag
utomlands

Rabatter och återbäring

Försäkring

10 kr i automat.

1,48 % av det svenska
0 :‐
beloppet.
Upp till 20 öre rabatt per liter 1 % extra i återbäring hos
drivmedel hos OKQ8, Preem Coop (upp till 5 %) förutom de
1–4 % du får som Coop‐
och Statoil. 2 % bonus hos
medlem beroende på hur
Granngården.
mycket du handlar. 0,5 %
rabatt på köp utanför Coop i
hela världen.
Reseförsäkring med
Ingår inte.
allriskförsäkring.

