
1. Inledande bestämmelser 
 

 
Bonus Kreditkort Privat ingår automatiskt i tjänsten Kreditkort Privat 
och kan inte väljas bort.

2. Allmän beskrivning

2.1 Intjäning
Kontohavaren tjänar bonus på samtliga köp som görs med kort i 
e-handel*. Vid köp av resor tjänas bonus både vid köp som görs med 
kort i e-handel och i butik. Med resor avses inte lokaltrafik, taxiresor 
och hyrbil.

För varje krona (SEK) får kontohavaren tillbaka 0,5 % på alla bonus-
grundande köp. Taket för bonusgrundande köp är 300 000 SEK/år och 
bonus kan utgå med max 1 500 SEK/år.
* Köp av tobak, alkohol, spel, lokaltrafik, taxiresor, hyrbil eller över föringar till andra betaltjänster  
är inte bonusgrundande.

2.2 Giltighetstid
Intjänad bonus är giltig i 36 månader (3 år) och förfaller den 1a i mån-
aden efter 3 år om bonus inte lösts in innan dess. När kontohavaren 
tjänat bonus om 50 SEK eller mer går det att lösa in/föra över bonu-
sen som en kreditering på sin utestående skuld. Bonusen kan inte 
utbetalas som kontanter eller nyttjas på annat sätt.

2.3 Retur
Om kontohavaren gör en retur av en vara/köp kommer bonusen som 
tjänades in vid köpet att dras av från total intjänad bonus. En retur 
kan aldrig göra så att bonussaldot blir negativt.

3. Avslut av kreditkortsavtalet

Om kreditkortsavtalet upphör och kortet avslutas upphör möjligheten 
att tjäna bonus, även möjligheten att utnyttja intjänad bonus upphör. 

4. Ändring av villkor

Banken har rätt att ändra dessa villkor. 
Banken ska meddela betydande ändringar av villkor minst  

en (1) månad innan de ska börja gälla. Om kontohavaren inte god-
känner ändringarna kan hen säga upp kreditavtalet före den dag då 
ändringarna träder i kraft.

Övriga upplysningar

Behandling av personuppgifter: Banken behandlar personuppgifter 
enligt vad som anges i informationen ”Behandling av personuppgifter” 
som finns på bankens webbplats: www.lansforsakringar.se/person-
uppgifter. Det går att få informationen i pappersformat på respektive 
länsförsäkringsbolag.

Bonus Kreditkort Privat
Villkor gäller från 2021-01-12
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