
1.1 Tjenesten «Penger tilbake»
«Penger tilbake» er en tjeneste levert av SpareBank 1 Kreditt AS. Kunden får bonus 
på all handel ved å bruke sitt Mastercard fra SpareBank 1. I tillegg kommer bonus-
rente på oppspart beløp. 

Kunden aktiverer tjenesten «Penger tilbake» i SpareBank 1 nett- eller mobilbank. 
Tjenesten aktiveres på kundens SpareBank 1 Mastercard. Kunden har mulighet til å 
aktivere tjenesten på alle sine Mastercard fra SpareBank 1 (ikke LOfavør  
Mastercard). Det belastes månedsavgift for hvert kort hvor tjenesten er aktiverte. 

Månedsavgift for tjenesten belastes etterskuddsvis på kundens Mastercard-faktura. 
Dersom tjenesten avsluttes midt i en fakturaperiode, vil tjenesten være aktiv fram til 
neste fakturering.

1.2 Opptjening og bruk av bonus og bonusrente
Kunden får bonus på all handel (varekjøp) både i Norge og i utlandet. Det gis også 
bonus ved netthandel. Det gis ikke bonus på renter, gebyrer og pengeoverføringer 
(eks. uttak i minibank, overføring fra kredittkort til konto, regningsbetaling og  
vennebetalingstjenester (så som Vipps)). I tillegg får kunden bonusrente på oppspart 
beløp på bonuskontoen. Det gis kun bonus på kjøp som er gjort etter at tjenesten er 
aktivert.

Det blir opprettet en egen bonuskonto knyttet til kundens Mastercard. Dette er ikke 
en ordinær konto i banken. Kunden finner bonuskonto og informasjon om bonus- 
opptjening i SpareBank 1 nett- og mobilbank. Her kan også oppspart bonus overføres 
til kundens egen bankkonto.

Bonus vil bli registrert på bonuskonto når kjøpstransaksjonen er bokført, og pengene 
vil være tilgjengelig for bruk med en gang. Bonusrenter posteres på bonuskonto  
etterskuddsvis i forbindelse med månedlig fakturering av Mastercard. Dersom  
betaling for en vare eller tjeneste blir refundert eller reversert, vil bonus og bonus- 
renter også bli reversert. Kjøp som blir avbrutt vil ikke godskrives bonus. 

Innestående på bonuskonto vil bli rapportert som skattepliktig formue og bonus- 
rentene blir rapportert som skattepliktige renteinntekter.

1.3 Avslutte tjenesten «Penger tilbake» og avslutning av kredittkortavtale
Kunden kan når som helst avslutte tjenesten «Penger tilbake» i SpareBank 1 nett- og 
mobilbank. Månedsavgift vil belastes for fakturaperioden og kunden vil opptjene 
bonus og bonusrente for samme periode. Kunden kan aktivere tjenesten igjen senere.

Dersom kunden avslutter tjenesten «Penger tilbake», vil opptjening av bonus opp-
høre. Dersom kunden velger å la oppspart bonus stå på bonuskontoen, vil det ikke 
beregnes bonusrenter etter avslutning av tjenesten.

Ved avslutning av kredittkortavtalen eller hvis faktura oversendes til inkasso, vil 
tjenesten «Penger tilbake» avsluttes og opptjent bonus, samt påløpte bonusrenter, 
automatisk overføres til kredittkortkontoen for å redusere kundens gjeld.

1.4 Endringer eller kansellering av tjenesten
SpareBank 1 Kreditt forbeholder seg retten til å endre, stoppe eller avbryte tjenesten 
«Penger tilbake», helt eller delvis. SpareBank 1 Kreditt kan endre avtalen til ugunst 
for kunden med to måneders varsel. 

Kunden informeres om dette via nettbankens postkasse eller brev i posten. Avtale- 
vilkårene vil være tilgjengelig på www.sparebank1.no. 

Brudd på disse vilkårene eller vilkårene for kredittkort, kan føre til at tjenesten 
opphører umiddelbart. Mistanke om straffbart brudd på disse vilkårene, eller andre 
straffbare handlinger som er begått, kan rapporteres til myndighetene. Ved slikt 
opphør vil bonus som er opptjent bli slettet.

2.0 Priser og betingelser 
Pris: kr 10 per måned
Bonus: 1% bonus på all handel
Maks opptjening: 3 000 kroner (Tilsvarer kjøp for 300 000 kroner per kalenderår)
Rente på oppspart bonus: 5% p.a.

«Penger tilbake» koster 10 kroner i måneden. Hvis du handler for 3.000 kroner i 
måneden, vil 1% bonus gi deg 360 kroner i året. I tillegg vil du få 5% årlig rente på 
den summen du har spart opp. 

Avtalevilkår for tjenesten Penger tilbake fra SpareBank 1 Kreditt AS
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