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1. YLEISTÄ 
St1 Visan etuohjelma on St1 Oy:n (jäljempänä St1) St1 Visa -asiakkailleen yhdessä  yhteistyökumppaniensa kanssa tarjoama etuohjelma. 
Ohjelman piiriin kuuluvan St1 Visa -luottokortin (jäljempänä kortti) kortinhaltija saa kortilla tekemistään ostoista etuohjelmaan perus-
tuvaa etua. Kaikki kertyneet edut hyvitetään St1 Visa -laskulla uusista St1- tai Shell-asemilla tehdyistä ostoksista. St1:llä on oikeus har-
kintansa mukaan antaa vain tietyille ohjelmaan kuuluville kortinhaltijoille tietynlaisia tarjousluonteisia etuja. St1 vastaa etuohjelmasta ja 
siihen liittyvästä, ostoihin perustuvasta etujen laskemisesta, rekisteröinnistä ja hyvittämisestä näiden sääntöjen mukaisesti.

2. ETUOHJELMAAN LIITTÄMINEN  

Etuohjelmaan liitetään automaattisesti St1:n ja Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen (jäljempänä luotonantaja) solmiman yhteis-
työsopimuksen mukaisesti luotonantajan myöntämien St1 Visa -korttien tilinhaltijat. Luottokorttia koskevat erilliset luottotiliehdot.

3. ETUJEN KERTYMINEN
Etuohjelman mukaista etuutta kertyy vain kortilla tehdyistä tuotteiden ja palveluiden ostoista. Jos samalla luottotilillä on useita kortteja, 
kerryttävät ne kaikki etuuksia pääkortinhaltijan lukuun. Kertyvä etu muodostuu jokaisesta kortilla tehdystä ostosta prosentuaalisena 
osuutena tuotteen / palvelun ostohinnasta.
Etuja kertyy seuraavasti:
a) Polttoaine- ja myymäläostoksista kuluttajien käytössä olevilla St1- ja Shell-huoltoasemilla Suomessa ja Ruotsissa 2 % ostosten lop-
pusummasta
b) Kaikkialla muualla tehdyistä korttiostoksista* 0,5 % ostoksen loppusummasta poislukien muiden huoltoasemaketjujen ostot.
Perusetujen lisäksi erikoiseduista ja kampanjaeduista ilmoitetaan kortinhaltijoille St1 Visan viestintäkanavissa (laskuliite ja nettisivu  
st1visa.fi). Etujen kertymistä voi seurata laskulta. Mahdolliset tavaroiden palautukset ja muut hyvitykset vähentävät  etuuksia vastaa-
vasti. Etuja ei myönnetä jälkikäteen. Etuja ei kerry seuraavista veloituksista: käteisnostoista pankista tai pankkiautomaateista Suomessa 
tai ulkomailla, tilinostosta, tilisiirroista, valuutanvaihdosta, lahjakorteista, viivästyskorosta, huomautusmaksuista, perinnästä aiheutuvista 
kuluista tai muista luottotiliehtojen mukaisista maksuista tai palkkiosta. St1:llä on oikeus rajata tuotteita tai tuotealueita etujen kerty-
misen ulkopuolelle tai asettaa etujen kertymiselle ostojen määrää koskevia enimmäisrajoja. Näistä rajoituksista ilmoitetaan etukäteen 
tilinhaltijoille. Mikäli kortinhaltija käyttää korttia väärin ja näiden sääntöjen tai luottotiliehtojen vastaisesti, on St1:llä oikeus peruuttaa 
väärinkäytöksen seurauksena kertyneet etuudet pääkortinhaltijan tililtä.

4. ETUJEN HYVITTÄMINEN
Kortinhaltijan etukertymä ilmoitetaan euromääränä seuraavan kuun St1 Visa -laskulla ja se hyvitetään laskulla olevista Suomen ja Ruot-
sin St1- ja Shell-asemilla tehdyistä ostoista. Mikäli laskutusjaksolla ei ole St1- tai Shell-asemilla tehtyjä ostoja, tai niitä on vähemmän 
kuin etukertymää, siirtyy etukertymä tai veloituksen ylittävä osuus seuraavalle laskutusjaksolle. Etukertymää ei ole mahdollista nostaa 
käteisenä tai siirtää esimerkiksi kortinhaltijan pankkitilille. Edut ovat voimassa vuoden ansaintapäivästä.

5. ETUOHJELMAN ASIAKASTIEDOT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Kortinhaltijan ja mahdollisen rinnakkaiskortinhaltijan henkilötiedot ja luottokortin käytöstä kertyvät tiedot tallennetaan St1 Visan etuoh-
jelman asiakasrekisteriin. Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa St1:lle kortilla tehtyjen ostojen määrät etuohjelman etujen laskemista ja 
suoramarkkinoinnin tarkempaa kohdentamista varten. Kortinhaltija voi kieltää tietojensa luovuttamisen ilmoittamalla siitä luotonanta-
jalle. Kielto koskee aina sekä pääkortinhaltijaa että mahdollista rinnakkaiskortinhaltijaa. Tällöin hänelle ei voida myöntää ostoihin perus-
tuvia etuisuuksia. Ostotietojen luovutuksen kieltänyt tilinhaltija saa suoraan kortin esittämisen perusteella mahdollisesti myönnettävät 
muut kuin St1-edut hyväkseen ostoksen maksamisen yhteydessä. Asiakasrekisterin henkilötietoja ja kortin käytöstä kertyviä asiakastie-
toja voidaan käyttää ja luovuttaa St1:n niille yhteistyökumppaneille suoramarkkinoinnissa käytettäväksi, jotka tarjoavat etuohjelmaan 
liitettäviä etuja. Kortinhaltija voi kieltää tietojen luovuttamisen tähän tarkoitukseen ilmoittamalla siitä St1:lle. Kielto koskee aina sekä 
pääkortinhaltijaa että mahdollista rinnakkaiskortinhaltijaa. Tietojen käyttöä ja käsittelyä on kuvattu yksityiskohtaisesti rekisteriselos-
teessa. Rekisteriseloste on nähtävissä internetissä osoitteessa www.st1visa.fi ja sen voi tilata myös postitse alla mainitusta luotonantajan 
puhelinnumerosta. Kortinhaltija voi myös tarkistaa häntä koskevat, asia kas rekisteriin merkityt tiedot ottamalla yhteyttä alla mainittuun 
St1:n osoitteeseen.  

6. MUUT EHDOT
Ikano Bank ja St1 eivät ole vastuussa yhteistyökumppaneidensa tuotteista, palveluista ja niihin liittyvistä ostoista aiheutuneista rekla-
maatioista, vaan kukin yhtiö vastaa omista tuotteistaan ja palveluistaan. Kortinhaltijan on ilmoitettava luotonantajalle postiosoitteensa 
Suomessa sekä viivytyksettä sen muutokset. St1 voi muuttaa etuohjelman sääntöjä ilmoittamalla siitä kortinhaltijalle. Sääntöjen muutos 
tulee voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun kortinhaltija on saanut tiedon muutoksesta. Kortinhaltija voi irtisa-
noutua ohjelmasta   ilmoittamalla siitä St1:lle kirjallisesti. Mikäli luotonantaja irtisanoo kortin, etuhjelma päättyy ja kertyneet etuudet 
mitätöidään. Mikäli luotonantaja aktivoi uudelleen irtisanotun kortin, kortinhaltijalla on oikeus saada menetetyt etuudet takaisin. Jos 
kortinhaltija ei noudata näitä sääntöjä, St1:llä on oikeus irtisanoa kortinhaltija lähettämällä irtisanomisilmoitus. Kortinhaltijan osalta etu-
jen kertyminen päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen tiedoksisaannista. St1:llä on oikeus lopettaa etuohjelma 
tai korvata ohjelma toisella ohjelmalla ilmoittamalla siitä kortinhaltijalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen ohjelman lopettamista tai 
ohjelman korvaamista toisella ohjelmalla. Ohjelman päättyessä kortinhaltijalle hyvitetään kertyneet edut.

St1 Oy, PL 100, 00381 Helsinki. Puhelin: 010 557 11. Y-tunnus: 0201124-8.
Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliike, PL 85, 02601 Espoo. Puhelin 010 7735 718. Y-tunnus: 2275700-4. 

* Etua ei kerry muiden huoltoasemaketjujen ostoista, eikä seuraavista muista veloituksista: käteisnostoista pankista tai pankkiautomaateista Suomessa tai ulkomailla, tilinostosta, 
tilisiirroista, valuutanvaihdosta, lahjakorteista, viivästyskorosta, huomautusmaksuista, perinnästä aiheutuvista kuluista tai muista luottotiliehtojen mukaisista maksuista tai palkkiosta.


