Vilkår Eika Fordel Oppgradering
Oppgradering til Hverdagspakken inneholder:
• 1% bonusopptjening på alle varekjøp som gjøres i norske kroner
(NOK) Maksimal bonusopptjening per kalenderår er kr 2.500.

• Eika Kredittbank AS forbeholder seg retten til å kunne gjøre
endringer i innhold for oppgraderingspakker, herunder fjerne
eller legge til elementer fra de respektive oppgraderingspakker.

• 1,5% bonusopptjening på alle varekjøp som gjøres i utenlandsk
valuta (alle andre valutaer enn NOK). Maksimal bonusopptjening
per kalenderår er kr 2.500.

• Eika Kredittbank AS er ikke ansvarlig for feil som eventuelt begås
av 3. parter i programmet.  Det er således ingen garanti for at
tjenestene vil fungere til enhver tid.

• Det ytes ikke bonusopptjening på uttak i minibank, overføring
kort til konto, vennebetaling og regningsbetaling.

• Ved endring av e-post adresse i Eika Fordel portalen, så vil
kontaktinformasjon også oppdateres i kjernesystem. Ved en
slik endring aksepterer kunde samtidig at samtykker relatert til
markedsføring o.l. videreføres til ny oppgitt adresse.

• 20% bonusopptjening på strømmetjenester. Bonusen opptjenes
automatisk om du har løpende abonnement på en eller flere av
følgende tjenester: Netflix, Spotify, HBO Nordic, Tidal eller TV2
Sumo. Maksimal bonusopptjening per måned kr 20.
Abonnementet må trekkes direkte fra tilbyder, og ikke gjennom
3. part, f.eks Apple eller PayPal.
• Kjøps- og prisgarantiforsikring er inkludert i pakken.
Fullstendige vilkår for denne forsikringen ligger vedlagt.
• Pris for oppgraderingspakken er p.t. kr 59 per påbegynte måned.
Beløpet vil bli belastet kredittkortet den siste virkedagen hver
måned. Dette innebærer at kortet vil bli belastet med månedspris både den første måneden kortet oppgraderes, og de siste
måneden hvor pakken eventuelt avsluttes.
• Oppgraderingspakken kan avsluttes når du måtte ønske.
Kansellering gjøres ved å følge link i Eika Fordel portalen, som
du finner i mobil og nettbank. Ved avslutning vil oppgraderingspakken løpe ut oppsigelsesmåneden, og fordelene vil være
gjeldende i kortet frem til månedsslutt. Du vil også bli belastet
månedsprisen for måneden du avslutter pakken.
• Du har 14 dagers angrerett på kjøp av oppgraderingspakken.
Denne kan benyttes ved å fylle ut angrerettskjemaet som ble
tilsendt i e-post ved oppgradering. Ved bruk av angrerett vil
opptjente fordeler bortfalle eller måtte tilbakebetales.
Ved innsendelse av angrerettskjema kan følgende e-post adresse
benyttes: ekb@eika.no.
• Opptjent bonus kan utbetales til ditt kredittkort når du ønsker.
Dette gjøres via Eika Fordel portalen. All opptjent bonus som ikke
er tatt ut vil utbetales til ditt kredittkort 31.12 hvert år.
Det presiseres at automatisk utbetaling av opptjent bonus gjelder
aktive kort, og ikke kort som er avsluttet. Visning av bonussaldo
vil være tilgjengelig i fordelsportalen i mobil og nettbank.
Generelle vilkår
• Eika Kredittbank AS forbeholder seg retten til å kunne avslutte
fordelsprogrammet med tilhørende oppgraderingspakke.
All opptjent bonus vil da bli utbetalt til ditt kredittkort, og
månedlige belastninger avsluttes. Eika Kredittbank AS
forbeholder seg også retten til å avslutte tjenester inkludert i
oppgraderingspakker, dersom 3. parter avslutter disse
tjenesteleveransene.

• Ved oppsigelse og avslutning av kort er kunde selv ansvarlig for
å overføre opptjent bonus til kortet før dette avsluttes.
Eika Kredittbank AS er ikke ansvarlig for utbetaling av bonus for
kort som er oppsagt og avsluttet. Opptjent bonus tilhørende kort
vil bli slettet når kortet avsluttes.
Persondata
Når du bruker Eikas kredittkort overføres informasjon om handlet
beløp, brukersted, dato og hvor kjøpet er foretatt etc. til Eika og
evt. Partnere. Du kan på ethvert tidspunkt kreve innsyn i de
opplysninger som er registrert om deg hos Eika eller Partnere, og
videre kreve feilaktige opplysninger slettet eller rettet.  
Personopplysninger som er nødvendige for at Eika eller Partnere
skal kunne oppfylle en avtale med deg, kan ikke kreves slettet før
alle slike avtaleforpliktelser er oppfylt. Alle opplysningene blir
behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av
Datatilsynet. Kundeinformasjon lagres så lenge det er nødvendig
for å oppfylle avtalen med deg, eller om det oppstår et annet
lovbegrunnet behandlingsgrunnlag. Du kan reservere deg mot
å motta informasjon på ”Min Profil” i nettbank el. Som partner i
fordelsprogrammet vil Mastercard Europe S.A. og eventuelle
underleverandører gis tilgang til brukerdata for å kunne oppfylle
avtalen, både med deg som kunde og med Eika Kredittbank AS.
Dette innebærer blant annet beregning av bonuser og bruk av
tjenester hos leverandører.
Tvister
Ved eventuelle tvister om regler for Fordelsprogrammet gjelder
norsk rett. Tvister avgjøres ved norske domstoler. Det gjøres også
oppmerksom på at du som kunde i tillegg har mulighet til å klage
til Finansklagenemnda.

Priseksempel Gold kredittkort: Effektiv rente 25,11 %, v/15.000,o/12 mnd. Kostnad 1.563,68 kr. Totalt 16.563,68 kr.

