Villkor för Bonus/Cashback med Refunder Pay
Gäller fr o m 2021-10-01

Kontohavare som tecknat kortkredit med anslutet
Bonus/cashbackprogram ansluts automatiskt till
det vid var tid gällande programmet som
administreras och ansvaras för av DNB. Inköp
som kontohavare gör med kortet och som
betalats enligt kontovillkoren genererar cashback. Som cashbackgrundande räknas inte köp
som görs i strid med kontovillkoren. Cashbacken
överförs löpande till ditt konto hos refunder.se
där det redovisas och kan utbetalas. Särskilda
kampanjer kan förekomma.
Följande transaktioner berättigar inte till
Cashback:
1) Kontantuttag, t.ex. Uttag i automat eller på
Bank/Postkontor, köp och växling av valuta,
överföring mm, se kontovillkor
2) Kostnader för påminnelse, krav och inkasso
samt övriga kostnader och avgifter
3) Köp av varor som ej huvudsakligen är för
privat bruk
4) Köp i strid med kontovillkoren

Extrakort

Finns flera kort kopplade till samma konto,
räknas den intjänade Cashbacken samman.
Den kontohavare som vid ansökan noterats
som huvudsökande anses som innehavare av
Cashbacken i programmet.

Cashbackens värde

Grundvärde är 1 % av det man handlat för vilket
innebär att om kortinnehavaren köper varor för
10 000 kronor så blir det f n 100 kronor.

Utbetalning av cashback

All bonus/cashback överförs löpande till ditt
konto hos refunder.se. På refunder.se finns alla
villkor för utbetalning av cashback.

Avslutat konto

Utöver vad som i övrigt angetts i dessa villkor
äger kontohavare rätt att hämta cashback
enbart om kontot ej har förfallen skuld eller har
sagts upp av DNB eller kontohavare. Om kontot
sagts upp av någon av parterna kommer samtlig
cashback att förverkas.

Ansvar

DNB ansvarar ej för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma på grund av
programmet. DNB har rätt att med omedelbar
verkan, upphöra med cashbackprogrammet,
ändra villkoren för inlösen av cashback eller
att i övrigt ändra dessa villkor för programmet.

Saldo

Redovisningen av Cashback finner du på
refunder.se. Erhållen cashback är personlig.
Cashbacken är giltig i 24 månader från
köpdatum.
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