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Vilkår for modtagelse af SAS EuroBonus

Gældende pr. 15. februar 2018

Ekstrapoint som kunde i Nykredit Bank A/S

1. Tilknytning af SAS EuroBonus til dit kundeforhold
Som privatkunde i Nykredit Bank A/S (herefter kaldet
"Nykredit") har du mulighed for at knytte dit personlige danske
SAS EuroBonus-nummer til dit kundeforhold i Nykredit og modtage SAS EuroBonus Ekstrapoint (herefter kaldet "Point"), hvis
du opfylder betingelserne i disse vilkår.
Du skal være fyldt 18 år for at kunne modtage Point via dit kundeforhold hos Nykredit.
Det er frivilligt og gratis at knytte dit SAS EuroBonus-nummer til
dit kundeforhold i Nykredit. Når du har fået tilknyttet dit SAS
EuroBonus-nummer til dit kundeforhold hos Nykredit, vil du af
administrative og systemmæssige årsager først kunne optjene
Point efter 2 bankdage.
Point kan alene anvendes på de vilkår, der til enhver tid gælder
for SAS EuroBonus Ekstrapoint, jf. desuden afsnit 2 nedenfor. Du
kan læse mere om SAS EuroBonus på sas.dk/eurobonus.
2. Kunder, der modtager Point
Hvis du er en del af Nykredits BoligBank som BoligBank 365 eller
Nykredit Private Banking 1 kan du modtage Point, se afsnit 3.
Du kan modtage Point, hvis du har et Nykredit MasterCard kreditkort eller Nykredit Visa Infinite kreditkort, se afsnit 3. Disse
kreditkort er p.t. omfattet:
MasterCard Blue Shopping
MasterCard Gold
MasterCard Gold Family
MasterCard Platinum
MasterCard Platinum Family
Visa Infinite
Visa Infinite Family
(herefter kaldet "Nykredit Kreditkort")
Hvis du ikke opfylder betingelserne for BoligBank 365 eller Nykredit Private Banking1, mister du samtidig retten til at modtage
Point. Skiftes der mellem BoligBank 365 eller Nykredit Private
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Private Banking, Private Banking Elite-aftale, Private Banking Elite Ultima eller
Private Banking Elite Ultima+.

Banking1, kan det medføre, at du fremover får flere/færre Point.
Når du har tilknyttet dit SAS EuroBonus-nummer til dit kundeforhold i Nykredit, er du selv ansvarlig for, at dit SAS EuroBonusnummer er opgivet korrekt, og du har pligt til at få opdateret
dette, hvis dit SAS EuroBonus-nummer ændrer sig. Nykredit
modtager ikke oplysninger om ændringer af dit SAS EuroBonusnummer fra SAS EuroBonus.
Du kan kun modtage Point, hvis du er tilmeldt SAS EuroBonus i
Danmark på tidspunktet for modtagelse af Point, og du skal til
enhver tid have et aktivt og gyldigt SAS EuroBonus-nummer.
Når Nykredit har overført Point til det SAS EuroBonus-nummer,
du har tilknyttet til dit kundeforhold i Nykredit, kan Nykredit
ikke ændre herpå, fx flytte Point til et andet SAS EuroBonusnummer.
Du kan ikke hos Nykredit få Point indløst til penge eller andre
ydelser, og Point kan således kun bruges på de SAS EuroBonusvilkår, der gælder for SAS EuroBonus Ekstrapoint.
3. Point optjent på Nykredit Kreditkort
Hvis du har et Nykredit Kreditkort og er en del af
BoligBank 365 eller Nykredit Private Banking, kan du modtage
Point i forhold til dit forbrug (eksklusive gebyrer, provisioner og
lignende) på disse kreditkort i Danmark og udlandet, herunder
også kontanthævninger.
Point kan alene optjenes ved brug af Nykredit Kreditkort i forretningssteder, der er tilknyttet MasterCard/Visa.
Du bliver månedsvis opkrævet beløb for forbrug ved anvendelse
af disse kreditkort i overensstemmelse med brugerreglerne for
kreditkortene, som gælder uændret.
Du modtager Point i forhold til det samlede forbrug, hvor du udnytter kreditrammen knyttet til kreditkortet, dog således, at du
ikke modtager Point for eventuelle gebyrer, provisioner og lignende, som trækkes på dit Nykredit Kreditkort.

Når du har modtaget Point af et opkrævet beløb, kan du ikke
modtage Point af samme opkrævningsbeløb på ny.
Dit forbrug uden for Danmark herunder kontanthævninger omregnes til danske kroner (DKK) efter de regler, som gælder i henhold til brugerreglerne for dit Nykredit Kreditkort.
Hvis der på din Nykredit Kreditkort konto er en positiv saldo,
som skyldes krediteringer, er Nykredit berettiget til at trække tidligere modtagne Point tilbage svarende til krediteringerne. Dette
gælder også for krediteringer, der registreres efter aftalens ophør.
Du kan aldrig optjene point som følge af dit eller andres misbrug
af kortet.
Du modtager Point på dit Nykredit Kreditkort inden for de første
14 dage i måneden efter, det opkrævede beløb forfalder til betaling.
Hvis du har flere Nykredit Kreditkort knyttet til samme SAS EuroBonus-nummer, opgøres Point særskilt for hvert kreditkort, og
den samlede Point-sum overføres til den af dig tilknyttede SAS
EuroBonus-konto.
Når du bruger et Nykredit MasterCard Gold Family, Nykredit MasterCard Platinum Family eller Nykredit Visa Infinite Family, skal
skal du være opmærksom på, at Point altid tilskrives hovedkortindehaverens tilknyttede SAS EuroBonus-konto.
4. Antal Point
Her kan du se, hvor mange Point du kan modtage ved brug af
Nykredit Kreditkort. Som du kan se, afhænger antallet af Point af
det kundetilbud, du har valgt i Nykredit.
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Private Banking Elite
•

Ultima+

16 Point per 100 kr. forbrug

•

Ultima

14 Point per 100 kr. forbrug

•

Aftale

12 Point per 100 kr. forbrug

Private Banking

5. Bortfald af point
Hvis et forfaldet beløb på dit Nykredit Kreditkort ikke betales
rettidigt, er Nykredit berettiget til at annullere optjente, men
ikke overførte Point, og samtidig opsige denne aftale uden varsel. Det gælder tilsvarende, hvis du er i misligholdelse med andre
engagementer hos Nykredit eller Nykredit Realkredit A/S.
6. Samtykke
Der sker ingen videregivelse og ingen samkøring af oplysninger
mellem SAS EuroBonus og Nykredit, bortset fra oplysninger om
dit EuroBonus-nummer samt oplysninger om Point optjent via og
overført fra Nykredit. Når du knytter dit SAS EuroBonus-nummer
til dit kundeforhold i Nykredit, giver du samtykke til, at Nykredit
må give disse oplysninger videre til SAS EuroBonus til brug for
SAS EuroBonus' administration af dine Point på din SAS EuroBonus-konto. Du giver også samtykke til, at SAS EuroBonus må
give Nykredit oplysninger om, hvem det af dig tilknyttede SAS
EuroBonus-nummer tilhører, og om nummeret senere ophører.
Herudover gælder Nykredits almindelige persondatapolitik.
7. Ophør af aftale om Point
Nykredit kan bringe din tilknytning af SAS EuroBonus-nummer til
dit kundeforhold til ophør med 3 måneders varsel, således at du
ikke modtager Point, men i øvrigt bevarer dit kundeforhold i Nykredit, medmindre du modtager anden meddelelse herom.
Hvis du ikke opfylder betingelserne for modtagelse af Point herunder fx tilknytter andres SAS EuroBonus-nummer, som ikke har
noget med din husstand at gøre, til dit kundeforhold, kan tilknytningen dog bringes til ophør uden varsel, således at du derefter ikke modtager Point.
Hvis Nykredits samarbejde med SAS EuroBonus ophører uanset
årsagen hertil, har Nykredit ret til at bringe denne aftale til ophør
uden varsel, og pointoptjeningen og tilknytningen af dit SAS EuroBonus-nummer til dit kundeforhold ophører straks.
Ved ophør foretaget af Nykredit overføres optjente men ikke
overførte Point til din SAS EuroBonus-konto, medmindre opsigelsen foretages af Nykredit uden varsel fx på grund af, at du
ikke opfylder betingelserne herfor, eller at Nykredits samarbejde
med SAS EuroBonus ophører.

12 Point per 100 kr. forbrug
BoligBank 365
10 Point per 100 kr. forbrug

De Point, du modtager fra Nykredit, kan du kun se på din SAS
EuroBonus-konto hos SAS.
Når du modtager Point på dit Nykredit Kreditkort i forhold til
forbrug, gives Point alene deleligt med hele 100 kr. i opkrævningsbeløb, således at du fx modtager 10 Point ved et opkrævningsbeløb på 100-199 kr. og 20 Point ved et opkrævningsbeløb
på 200-299 kr.
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Målt i forhold til månedlig opkrævning

Betalingstransaktioner på dit Nykredit Kreditkort, der modtages
efter ophøret er meddelt, giver ikke Point.
Du kan når som helst meddele os, at du ikke længere ønsker at
knytte dit SAS EuroBonus-nummer til dit kundeforhold i Nykredit. Allerede optjente, men endnu ikke overførte Point, bortfalder
i så fald.
8. Ændring af disse vilkår
Nykredit kan til enhver tid ændre disse vilkår med 3 måneders
varsel. En ændring kan f.eks. skyldes, at Nykredit ændrer i ind-

holdet af Boligbankens kundetilbud. Du får oplysning om ændringerne i MitNykredit, som du finder i Nykredit Netbank, eller
pr. brev.

Det er på baggrund af en udtalelse fra SKAT, Nykredits opfattelse, at modtagelse af Point ikke har skattemæssige konsekvenser for dig. Nykredit indestår dog ikke for dette.

9. Ansvar for Nykredit
Nykredit kan alene gøres erstatningsansvarlig, hvis Nykredit på
grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for
sent eller mangelfuldt.

Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nykredit ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Tlf. 7010 9000
kundeservice@nykredit.dk

1.

Hvis du har klager eller reklamationer, er du velkommen til at
kontakte Nykredits Klageansvarlige Enhed på ovennævnte
adresse.

2.

3.

4.

nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte 3 begivenheder, uanset om det er Nykredit selv eller
en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
svigt i Nykredits strømforsyning eller telekommunikation,
lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk
(herunder computer- virus og -hacking)
strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten
er rettet mod eller iværksat af Nykredit selv eller deres organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når
konflikten kun rammer dele af Nykredit
andre omstændigheder, som er uden for Nykredits kontrol.

Nykredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:
1.

2.

Nykredit burde have forudset det forhold, som er årsag til
tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller
overvundet årsagen til tabet.
lovgivningen under alle omstændigheder gør Nykredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Nykredit påtager sig intet ansvar for, at du kan bruge de Point,
som du modtager via Nykredit.
10. Generelt
I særlige kampagneperioder eller lignende kan Nykredit fx vælge
at forhøje antallet af Point, der optjenes, og på tilsvarende vis
kan Nykredit i disse perioder lade omsætning på Nykredit Kreditkort eller andre finansielle ydelser mv., der normalt ikke er pointgivende, være pointgivende.
Brugen mv. af de Point, du modtager via Nykredit, reguleres
alene af de til enhver tid gældende vilkår for SAS EuroBonus Ekstrapoint, som desuden regulerer, om du mister Point pga. forældelse, misbrug af din SAS EuroBonus-konto etc. Det betyder, at
du alene kan bruge de modtagne Point, når du efterlever disse
vilkår fra Nykredit og SAS Eurobonus' vilkår, som du finder her
https://www.sas.dk/rejseinfo/terms-conditions/. SAS kan ændre sine vilkår, uden at du bliver informeret af Nykredit, og du
skal derfor selv holde øje med, om SAS ændrer sine regler.
Nykredit garanterer ikke og indestår heller ikke for, at du kan
bruge Point, du modtager af Nykredit.

Sådan kommer du videre
Hvis du vil vide mere om SAS EuroBonus eller
andre af vores produkter, så ring til os på 70 10
90 00, eller send en mail til kundeservice@nykredit.dk. Du kan også læse mere på nykredit.dk.

