Regler för St1 Visa-kortets förmånsprogram
Gäller fr.o.m. 14.10.2016.
1. ALLMÄNT
St1 Visas förmånsprogram är ett förmånsprogram som St1 Oy (nedan St1) tillsammans med sina samarbetspartner erbjuder St1 Visakunderna. En kortinnehavare som har St1 Visa-kreditkortet som omfattas av programmet (nedan kortet) intjänar för inköp med kortet
förmån som grundar sig på förmånsprogrammet. Alla intjänade förmåner dras av på Visa-fakturan från nya inköp som gjorts på St1eller Shell-stationer. St1 har rätt att efter eget övervägande endast ge vissa kortinnehavare som hör till programmet vissa förmåner av
erbjudandekaraktär. St1 ansvarar för förmånsprogrammet och för att i enlighet med dessa regler räkna ut, registrera och gottskriva
förmåner som grundar sig på inköpen.
2. ANSLUTNING TILL FÖRMÅNSPROGRAMMET
Till förmånsprogrammet ansluts automatiskt kontoinnehavare till vilka kreditgivaren har beviljat St1 Visa-kort i enlighet med samarbetsavtalet mellan St1 och Ikano Bank AB (publ), Finland filial (nedan kreditgivaren). Separata kreditkortsvillkor gäller kreditkortet.
3. INTJÄNING AV FÖRMÅNER
Förmåner enligt förmånsprogrammet intjänas endast genom att köpa produkter och tjänster med kortet. Om fler än ett kort har
anslutits till samma kreditkonto intjänar de alla förmåner innehavaren av huvudkortet till godo. Den intjänade förmånen utgörs av en
procentuell andel av produktens / tjänstens inköpspris vid varje inköp som gjorts med kortet.
Förmånerna intjänas på följande sätt:
a) 2 % av inköpens slutsumma för bränsle- och butiksinköp vid St1- och Shell-stationer i Finland och Sverige som är tillgängliga för
konsumenterna
b) 0,5 % av inköpens slutsumma för kortinköp* som gjorts någon annanstans, med undantag av inköp vid andra servicestationskedjor.
Förutom grundförmånerna underrättas kortinnehavarna om specialförmåner och kampanjförmåner via St1 Visas kommunikationskanaler (fakturabilaga och webbplatsen st1visa.fi). De intjänade förmånerna syns på fakturan. Eventuella återlämningar av varor och
andra gottskrivningar minskar förmånerna i motsvarande grad. Förmåner beviljas inte i efterskott. Förmåner intjänas inte vid följande
debiteringar: kontantuttag i en bank eller bankautomater i Finland eller utomlands, uttag, kontoöverföringar, valutaväxlingar, presentkort, dröjsmålsränta, anmärkningsavgifter, indrivningskostnader eller andra avgifter eller arvoden enligt kreditkontovillkoren. St1 har
rätt att bestämma att vissa produkter eller produktområden inte ger förmån eller fastställa maximigränser för antalet inköp som ger
förmån. Kontoinnehavarna underrättas om dessa begränsningar på förhand. Om kortinnehavaren missbrukar kortet och använder det
i strid med dessa regler eller kreditkontovillkoren har St1 rätt att från huvudkortsinnehavarens konto återkalla förmånerna som kortinnehavaren fått till följd av missbruket.
4. GOTTSKRIVNING AV FÖRMÅNER
Kortinnehavarens intjänade förmåner meddelas i euro på St1 Visa-fakturan för följande månad och förmånerna gottskrivs för inköpen
på fakturan som gjorts vid St1- och Shell-stationer i Finland och Sverige. Om kortinnehavaren inte har gjort inköp vid St1- eller Shellstationer under faktureringsperioden eller om inköpen är mindre än den intjänade förmånen, överförs den intjänade förmånen eller
andelen som överskrider debiteringen till följande faktureringsperiod. De intjänade förmånerna kan inte tas ut i kontanter eller
överföras till exempel till kortinnehavarens bankkonto. Förmånerna är i kraft ett år från den dag de intjänats.
5. FÖRMÅNSPROGRAMMETS KUNDUPPGIFTER OCH HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifterna för kortinnehavaren och en eventuell innehavare av parallellkort och uppgifterna om användningen av kreditkortet
sparas i kundregistret för St1 Visas förmånsprogram. Kreditgivaren har rätt att meddela St1 antalet inköp som gjorts med kortet för
beräkning av förmånerna och för en noggrannare inriktning av direkt marknadsföring. Kortinnehavaren kan förbjuda att uppgifter om
honom eller henne lämnas ut genom att informera kreditgivaren om detta. Förbudet gäller alltid både innehavaren av huvudkortet och
en eventuell innehavare av parallellkort. Kortinnehavaren kan då inte beviljas förmåner som grundar sig på inköp. En kontoinnehavare
som förbjudit utlämnande av uppgifter om inköpen får andra än St1-förmåner som eventuellt beviljas genom att visa upp kortet när
inköpet betalas. Personuppgifterna i kundregistret och kunduppgifterna som gäller användningen av kortet kan användas och lämnas
ut till St1:s samarbetspartner för att användas vid direkt marknadsföring av samarbetspartnerna som erbjuder förmåner som ingår i
förmånsprogrammet. Kortinnehavaren kan förbjuda att uppgifter lämnas ut i detta syfte genom att meddela detta till St1. Förbudet
gäller alltid både innehavaren av huvudkortet och eventuell innehavare av parallellkort. Användningen och hanteringen av uppgifter
har beskrivits närmare i registerbeskrivningen. Registerbeskrivningen är tillgänglig på internet på adressen www.st1visa.fi och den kan
också beställas per post genom att ringa kreditgivarens telefonnummer nedan. Kortinnehavaren kan också granska de egna uppgifterna som införts i kundregistret genom att kontakta St1 på nedannämnda adress.
6. ÖVRIGA VILLKOR
Ikano Bank och St1 är inte ansvariga för samarbetspartnernas produkter, tjänster och reklamationer som gäller anskaffning av dessa,
utan varje bolag ansvarar för sina egna produkter och tjänster. Kortinnehavaren ska meddela kreditgivaren sin postadress i Finland
samt omedelbart underrätta kreditgivaren om adressen ändras. St1 kan ändra förmånsprogrammets regler genom att underrätta
kortinnehavaren om ändringarna. Regeländringen träder i kraft tidigast en (1) månad efter att kortinnehavaren har blivit underrättad
om ändringen. Kortinnehavaren kan frånträda programmet genom att meddela detta skriftligt till St1. Om kreditgivaren säger upp
kortet upphör förmånsprogrammet och de intjänade förmånerna ogiltigförklaras. Om kreditgivaren aktiverar ett uppsagt kort på nytt
har kortinnehavaren rätt att få de förlorade förmånerna tillbaka. Om kortinnehavaren inte följer dessa regler har St1 rätt att säga upp
kortinnehavaren genom att skicka ett meddelande om uppsägning. Kortinnehavarens rätt till förmåner upphör en (1) månad efter att
meddelandet om uppsägning har getts. St1 har rätt att avsluta förmånsprogrammet eller ersätta det med ett annat program genom
att meddela detta till kortinnehavaren minst tre (3) månader innan programmet avslutas eller ersätts med ett annat program. Då programmet avslutas får kortinnehavaren de intjänade förmånerna.
St1 Oy, PB 100, 00381 Helsingfors. Telefon: 010 55711. FO-nummer: 0201124-8.
Ikano Bank AB (publ), Finland filial, PB 85, 02601 Esbo. Telefon 010 7735 718 FO-nummer: 2275700-4.

* Förmån intjänas inte vid inköp vid andra servicestationkedjor och inte vid följande debiteringar: kontantuttag i en bank eller bankautomater i Finland eller utomlands, uttag,
kontoöverföringar, valutaväxlingar, presentkort, dröjsmålsränta, anmärkningsavgifter, indrivningskostnader eller andra avgifter eller arvoden enligt kreditkontovillkoren.

