
Villkor för Coop inlåningskonto (5-årslån)

1. Allmänt
Parter är MedMera Bank AB (MedMera), (org. nr. 
556091-5018; adress, 171 88 Solna), nedan kallad 
MedMera, och den fysiska personen för vilket ett 
5-årslån förs, nedan kallad Kontohavaren. Konto-
havaren är fordringsägare gentemot MedMera 
beträffande tillgodohavanden på 5-årslån.

Inlåningskontot innebär att Kontohavaren lånar ut 
ett belopp om minst 1 000 kr under fem (5) år.

Mer information om MedMeras personuppgiftsbe-
handling finns i punkt 15 i dessa villkor. Fullständig 
information finns på coop.se.

2. Definitioner
I dessa allmänna villkor skall följande begrepp ha 
nedan angiven innebörd.
Bekräftelsebrev avser det bekräftelsebrev med 
inbetalningskort som skickas till Kontohavaren 
när MedMera erhållit en fullständig ansökan. 
Bekräftelsebrevet innehåller uppgift om 
Kapitalbelopp, Löptid och ränta.
Förfallodag avser den dag på året som infaller 
5 år efter Teckningsdagen.
Kapitalbelopp avser det belopp som sätts in av 
Kontohavaren på inlåningskontot.
KF avser Kooperativa Förbundet ekonomisk 
förening (org.nr.702001-1693).
KF Koncernen avser KF och alla bolag vari KF har 
ett bestämmande inflytande, dvs. ett bolag vari 
KF direkt eller indirekt innehar mer än femtio (50) 
procent av aktierna och/eller rösträtterna.
Löptid avser perioden mellan Teckningsdagen och 
Förfallodagen.
Teckningsdagen avser den dag då insättning av 
Kapitalbeloppet sker på inlåningskontot och 
räntesatsen fastställs.

3. Ansökan om öppnande av inlåningskonto1  
Inlåningskonto kan öppnas för fysiska personer 
som innehar ett Coop MedMera-kort efter skriftlig 
ansökan till MedMera. När MedMera erhållit ansökan 
med fullständiga uppgifter skickas Bekräftelse-
brev och inbetalningskort till Kontohavaren per 
post för dennes insättning av Kapitalbeloppet. 
Kontohavaren accepterar villkoren för inlånings-
kontot genom att Kapitalbeloppet betalas in på i 
Bekräftelsebrevet angivet plusgiro.

4. Insättning av Kapitalbelopp
Insättning av Kapitalbelopp sker genom betalning 
till av MedMera angivet plusgiro. Kapitalbeloppet 
får inte understiga 1 000 kr.

Endast en insättning per inlåningskonto kan ske. 
Insättning ska ske inom fyrtiofem (45) dagar från 
det att Kontohavaren mottagit Bekräftelsebrevet 
med inbetalningskort. Sker inte inbetalning inom 
fyrtiofem (45) dagar så aktiveras inte inlånings-
kontot.

5. Utbetalning av Kapitalbelopp
Utbetalning av Kapitalbelopp och upplupen ränta 
sker, på Förfallodagen eller vid förtida avslut, genom 
utbetalning till av Kontohavaren anvisat bankkonto, 
via Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS) 
eller via utbetalningsavi. Vid utbetalning avslutas 
inlåningskontot. Vid avslut ska originalreversen 
skickas tillbaka till MedMera.

 

6. Förfogande över inlåningskontot m.m. 
Kontohavaren ansvarar för att lämnade uppgifter 
är korrekta. Kontohavaren förbinder sig att inte 
använda inlåningskontot i strid med gällande lag-
stiftning. MedMera har alltid rätt att tillfälligt 
spärra inlåningskontot vid misstanke om att 
inlåningskontot används i strid med gällande 
lagstiftning alternativt för att verifiera riktigheten 
i lämnade uppdrag. Kontohavaren har ingen rätt 
till ersättning för ovan åtgärder.

Kontohavaren ska på MedMeras begäran identifiera
sig enligt MedMeras vid var tid gällande kontroll- 
och identifieringsrutiner. MedMera förbehåller sig 
rätten att besluta om identifieringen uppfyller 
MedMeras krav på identifiering.

7. Ränta
Ränta beräknas efter den räntesats och enligt de 
grunder som vid varje tid tillämpas av MedMera. 
Uppgift om aktuell räntesats erhålls dels i samband 
med att inlåningskontot öppnas, dels på coop.se. 
Ränta på Kapitalbeloppet beräknas efter faktiskt 
antal dagar baserat på ett år med 360 dagar. Ränta 
på Kapitalbeloppet beräknas  från och med dagen 
efter det att MedMera bokfört insatta medel. På 
överfört belopp beräknas ränta till och med över-
föringsdagen. Vid utbetalning beräknas ränta till 
och med den dag utbetalningen initierats.

Ränta kapitaliseras och tillförs inlåningskontot vid 
utgången av varje år i efterskott eller då inlånings- 
kontot avslutas.

Om räntan ändras till nackdel för Kontohavaren 
och detta beror på omständighet som MedMera 
inte råder över, t.ex. ändring i det allmänna ränte-
läget underrättas Kontohavaren om ränteändringen 
på MedMeras webbplats, genom annonsering i dags-
press eller särskilt meddelande så snart det kan- 
ske. Om räntesatsen ändras till nackdel för Konto-
havaren och detta beror på annan omständighet 
eller om beräkningsgrunderna för ränta ändras 
underrättas Kontohavaren om ränteändringen på 
MedMeras webbplats, genom annonsering i dags-
pressen eller genom särskilt meddelande minst 
fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft. 
Om underrättelse om ändring av räntesats eller 
beräkningsgrunder skett på MedMeras webbplats 
eller genom annonsering i dagspress lämnas 
information också i meddelande till Kontohavaren 
enligt punkten 13.

Om Kontohavaren inte godkänner ränteändringen 
eller förändringar avseende ränteberäkning har 
Kontohavaren rätt att avgiftsfritt avsluta inlånings-
kontot.

8. Avgifter
För närvarande utgår inga avgifter för inlånings- 
kontot. Om avgift införs och om sådan avgift seder-
mera ändras till nackdel för Kontohavaren ska 
Kontohavaren informeras via MedMeras webbplats, 
annonsering i dagspress eller meddelande senast 
fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft.

Om Kontohavaren inte godkänner avgiftsföränd- 
ringen har Kontohavaren rätt att avgiftsfritt avsluta 
inlåningskontot.

9. Preliminärskatteavdrag
Om kapitaliserad ränta överstiger 100 kr innehålls 
preliminärskatt enligt lag och inbetalas av MedMera 
till Skatteverket. Upplupen ränta enligt dessa all-
männa villkor avser således ränta efter avdrag för 
eventuell innehållen och till Skatteverket redovisad 
skatt.

10. Förtida avslut
Förtida avslut av inlåningskonto kan ske efter 
begäran från Kontohavaren och avser hela Kapital-
beloppet.

MedMera får säga upp avtalet med omedelbar 
verkan om Kontohavaren har gjort sig skyldig till 
väsentligt avtalsbrott. MedMera har även rätt att 
avsluta inlåningskontot om tillgodohavandet på 
inlåningskontot understiger 0,5 procent av gällande 
prisbasbelopp och Kontohavaren inte har gjort 
uttag eller insättningar på inlåningskontot under 
de tre (3) senaste åren.

MedMera har vidare rätt att säga upp avtalet med 
iakttagande av två (2) månaders uppsägningstid.

Om Kontohavaren avlider, försätts i konkurs eller 
om förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken 
(1949:381) förordnas, upphör avtalet och rätten 
att använda inlåningskontot.

Vid förtida avslut tillämpas följande räntereduktion 
varvid den kapitaliserade räntan från Tecknings-
dagen till och med den dag inlåningskontot avslutas 
minskas enligt följande, dock högst med belopp 
som motsvarar den upplupna räntan.

• 1:a giltighetsåret: 3,75 %;
• 2:a giltighetsåret: 3,00 %;
• 3:e giltighetsåret: 2,25 %;
• 4:e giltighetsåret: 1,50 %;
• 5:e giltighetsåret: 0,75 %.

Räntereduktionen beräknas på Kapitalbeloppet 
på utbetalningsdagen plus eventuellt utbetalda 
räntor. Kapitalbelopp och kapitaliserad ränta efter 
avdrag för räntereduktion och eventuellt innehållen 
preliminärskatt betalas därefter ut till ett av 
Kontohavaren anvisat bankkonto, via Swedbanks 
lön- och utbetalningssystem (SUS) eller via utbetal-
ningsavi. Vid förtida avslut ska originalreversen 
skickas tillbaka till MedMera.

11. Förfallodag, förlängningsförfrågan m.m. 
MedMera skickar en förfrågan till Kontohavaren 
om nytt inlåningskonto i god tid före Förfallodagen. 
Om Kontohavaren inte svarar på förfrågan kapital- 
iseras räntan och tillförs inlåningskontot på Förfallo-
dagen och inlåningskontot fortsätter sedan att 
löpa med rörlig ränta. Vid avslut på Förfallodagen 
ska originalreversen skickas tillbaka till MedMera.

12. Årsbesked
Årsbesked per den 31 december skickas till Konto-
havaren i januari nästkommande år.

13. Meddelanden m.m.
Meddelande till Kontohavaren får lämnas via brev, 
e-post, SMS eller annan digital kommunikation.
Meddelande via brev skickas till Kontohavarens 
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  1 Möjligheten att öppna Coop inlåningskonto har upphört.
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folkbokföringsadress eller den adress som annars 
är känd för MedMera. Sådant meddelande anses 
ha nått Kontohavaren senast på den sjunde (7) 
dagen efter avsändandet.

Meddelande via e-post eller SMS skickas till den 
e-postadress eller det mobiltelefonnummer som 
Kontohavaren uppgett för MedMera. Sådant med-
delande anses ha nått Kontohavaren vid tidpunkten 
för avsändandet.

Meddelanden som lämnas via annan digital komm-
unikation anses ha nått Kontohavaren så snart som 
den gjorts tillgänglig.

För Kontohavare med skyddad adress används för-
medlingsuppdrag via Skatteverket.

Kontohavaren ska underrätta MedMera om ändring 
av adress, e-postadress, telefonnummer eller annan 
omständighet som kan antas påverka förhållandet 
mellan Kontohavaren och MedMera.

All kommunikation under avtalstiden sker på 
svenska.
 
14. Begränsning av MedMeras ansvar
MedMera är inte ansvarig för skada som beror av 
svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, 
lockout eller annan liknande omständighet.

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och 
lockout gäller även om MedMera själv är föremål 
för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i annat fall ska inte ersättas 
av MedMera om MedMera iakttagit normal aktsam- 
het. MedMera ansvarar inte i något fall för indirekt 
skada, om inte skadan orsakats av MedMeras grova 
vårdslöshet. Föreligger hinder för MedMera att 
verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd 
på grund av omständighet som anges i första stycket 
får åtgärden skjutas upp till dess hindret har 
upphört.

15. Behandling av personuppgifter
MedMera är personuppgiftsansvarig för de person-
uppgifter som behandlas om Kontohavaren i sam-
band med ansökan om att öppna Coop inlånings-
konto och relaterade tjänster och funktioner. Som 
Kontohavare hos MedMera kommer MedMera att 
behandla dennes personuppgifter för olika ändamål 
som finns beskrivna i MedMeras information kring 
personuppgiftshantering. 

Förutom behandling kopplat till Kontohavarens 
ansökan och Coop inlåningskonto används Konto-
havarens personuppgifter också för MedMeras 
marknadsföring, kommunikation samt utveckling 
och förbättring av MedMeras kunderbjudande. 

Kontohavaren har alltid rätt att invända mot 
MedMeras direktmarknadsföring och kan alltid 
kontakta MedMera om denne vill få insyn i 
MedMeras personuppgiftsbehandling.

Fullständig information om MedMeras behandling 
av personuppgifter och Kontohavarens rättigheter 
finns på coop.se. 

16. Ändring av inlåningskontovillkor (förutom 
villkor avseende ränta och avgifter)
MedMera äger rätt att ändra dessa villkor utan att 
i förväg inhämta Kontohavarens godkännande.
Sådana ändringar meddelas Kontohavaren i sam-
band med utskick från MedMera minst en (1) månad 
innan de börjar gälla. 

Om Kontohavaren inte godkänner ändringarna har 
Kontohavaren rätt att omedelbart och avgiftsfritt 
säga upp inlåningskontoavtalet före den dag då 
ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte 
görs anses Kontohavaren ha godkänt ändringarna. 
Aktuella villkor finns på coop.se

För ändring av räntesatser och avgifter gäller 
bestämmelsen i punkterna 7-8 ovan.

17. Överlåtelse av inlåningskontot 
Kontohavaren får inte överlåta eller pantsätta 
inlåningskontot. MedMera äger rätt att överlåta 
inlåningskontot inom KF Koncernen.

18. Tillämplig lag och domstol
Dessa allmänna villkor skall tolkas och tillämpas 
enligt svensk rätt. Tvister enligt dessa villkor prövas 
i svensk domstol. 
 

 
INFORMATION

Information om banken
MedMera Bank AB
Org nr 556091-5018
171 88 Solna
Telefon: 0771-17 17 17 
Webbsida:  coop.se 

MedMera står under tillsyn av Finansinspektio-
nen, Box 7821, 103 97 Stockholm. MedMera har 
tillstånd att bedriva bankrörelse enligt lagen 
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
MedMera ingår i KF-koncernen. 

Insättningsgaranti
Enligt beslut av Riksgälden omfattas insatta medel 
i 5-årslån av lagen (1995:1571) om insättnings- 
garanti. Riksgälden garanterar kundernas insätt- 
ningar upp till 1 050 000 kr per person och kredit- 
institut för de konton hos aktuellt kreditinstitut 
som omfattas av insättningsgarantin. Därutöver 
kan en insättare i vissa fall ha en tidsbegränsad 
rätt till ett tilläggsbelopp på upp till 5 000 000 kr 
för insättningar kopplade till särskilda livshän-
delser, t.ex. försäljning av privatbostad, skade-
ståndsersättning, försäkringsutbetalning eller 
upphörande av anställning.

Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för 
utbetalning till kunderna inom sju (7) arbetsdagar 
från den dag då insättningsgarantin trätt in.

För mer information se riksgalden.se.

Information enligt lag (2005:59) om distansavtal 
och avtal utanför affärslokaler.

Allmänt
Distansavtal är ett avtal som träffas på distans 
mellan näringsidkare och konsument och där 
kommunikationen uteslutande sker på distans, 
såsom avtal via Internet eller telefon eller vid svar 
på annons eller brevutskick.

Ångerrätt
Kontohavaren har rätt att frånträda avtal om Coop 
inlåningskonto genom att sända ett meddelande 
om detta till MedMera inom fjorton (14) dagar från 
den dag avtalet om Coop inlåningskonto ingicks.

Ångerrätten gäller endast för det inledande avtalet 
om Coop inlåningskonto och inte enskilda över-
föringar eller motsvarande som MedMera på 
Kontohavarens begäran utfört innan Kontohava-
ren meddelat banken att Kontohavaren vill utöva 
ångerrätten.

Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska 
skickas till MedMeras Kundservice, se adress på 
coop.se.

Klagomål
Om Kontohavaren är missnöjd med Coop 
inlåningskonto är det viktigt att Kontohavaren 
kontaktar MedMeras Kundservice och framför sina 
synpunkter, se information avseende adress och 
telefon på coop.se.

Om Kontohavaren inte är nöjd med svar eller 
beslut erhållet från MedMeras Kundservice kan 
Kontohavaren kontakta MedMeras klagomåls-
ansvarig:

MedMera Bank
Att: Klagomålsansvarig 
171 88 Solna

Om Kontohavaren inte är nöjd med MedMeras 
beslut hänvisas till allmän domstol eller Allmänna 
reklamationsnämnden (ARN) där Kontohavaren 
kan få ärendet prövat på nytt.

En anmälan till ARN måste vara skriftlig och det 
finns bland annat vissa värde- och tidsgränser 
för att ARN ska pröva ärendet. För mer information 
se arn.se eller kontakta ARN:

Allmänna reklamationsnämnden 
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger privat-
personer oberoende fakta och vägledning inom 
det finansiella området. För mer information se 
konsumenternas.se eller kontakta Konsument-
ernas Bank- och finansbyrå:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå 
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel: 0200-22 58 00
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