
Avtalevilkår                                                                           
for Visa kredittkort EuroBonus                                                                                      

1. DEFINISJONER 
Avtale/Avtalen: Avtalevilkår for Visa kredittkort 
EuroBonus 

Selskapet: Sparebanken Sør 

SAS: Scandinavian Airlines System Denmark-
Norway-Sweden, eier og administrator av 
EuroBonus  

Kort/Kortet: Visa kredittkort utstedt av 
Sparebanken Sør 

Konto/Kontoen: Konto i Selskapet som Kortet er 
knyttet til 

Kontoeier: Eier av Konto(en) 

Visa kredittkort EuroBonus: Kontoeiers adgang til 
opptjening av EuroBonusPoeng på Kontoeiers 
Konto i Selskapet 

EuroBonus: EuroBonus sitt fordelsprogram for 
opptjening og bruk av EuroBonusPoeng 

EuroBonusKonto: Kontoeiers bonuskonto i 
EuroBonus hvor opptjente poeng blir registrert 

EuroBonusPoeng: Poeng som Kontoeier opptjener 
ved bruk av Kortet 

Denne avtalen kommer i tillegg til avtale om Visa 
kredittkort. Ved eventuell motstrid går Avtalen 
foran avtale om Visa kredittkort.   

 

2. FORUTSETNINGER 
For opptjening av EuroBonusPoeng ved bruk av 
Kortet, må følgende betingelser være oppfylt: 

• Kortholder må være innehaver av et gyldig  
   kort 
• Kortet må ikke være sperret 
• Kontoen må ikke være i mislighold 
• Kortholder må være medlem av EuroBonus 

Hvis Kontoeier ikke allerede er medlem av 
EuroBonus må Kontoeier sørge for innmelding. 

 

3. OPPTJENING, MELDING OG REVERSERING AV 
EUROBONUSPOENG                                                                                                                     
3.1 Opptjening 
Opptjening av EuroBonusPoeng starter først når 
Selskapet har registrert at Kontoeiers Konto er 
tilknyttet EuroBonus. Ved første gangs varekjøp 
eller netthandel etter registrering, mottar 
Kontoeier EuroBonus velkomstpoeng på sin 
EuroBonusKonto. Slike velkomstpoeng gis  

Kontoeier kun en gang og gjelder bare for den 
Konto som Kortet er knyttet til. 

Det opparbeides EuroBonusPoeng ved alle kjøp 
hvor Kortet benyttes i Norge og i utland, bortsett 
fra de forhold som er nevnt under. 

For beregning av poengopptjening på kjøp i innland 
og utland, se sor.no/EuroBonus 

For kjøp foretatt i utlandet, beregnes 
EuroBonusPoeng av beløp belastet Kortet 
omregnet til NOK som framgår av 
transaksjonsoversikt på faktura.  

Følgende forhold gir ikke opptjening av 
EuroBonusPoeng: 

a) Uttak av kontanter over skranke og i minibank 

b) Overføring fra Konto til konto  

c) Bruk av Kortet til betaling av regninger 

d) Pengeoverføring mellom personer så som, men 
ikke begrenset til, tjenester som Vipps og Payr etc. 

e) Kjøp av valuta med tilhørende gebyr eller andre 
kostnader tilknyttet slike kjøp 

f) Kostnader og gebyrer som påløper, så som, men 
ikke begrenset til årsgebyr, renter, fakturagebyr, 
betalingspåminnelse, inkassokostnader og 
saksomkostninger 

Dersom Kontoeier bytter Konto må Kontoeier 
opprette ny Avtale for den nye Kontoen som er 
tilknyttet Kortet. Allerede opptjente 
EuroBonusPoeng videreføres på ny Konto. 
Opprettelse av ny Avtale forutsetter at Kontoen 
ikke er i mislighold eller sperret. 

Ved manglende betaling av faktura kan senere 
opptjente EuroBonusPoeng som ikke er registrert 
på Kontoeiers EuroBonusKonto kunne bli slettet. 

Ved oppsigelse av Kontoen, vil opptjente 
EuroBonusPoeng på Kontoen som ennå ikke er 
meldt til EuroBonus gå tapt. 

Opptjening av EuroBonusPoeng er å anse som 
ekstrapoeng og har ingen påvirkning på Kontoeiers 
EuroBonus medlemsnivå. 

 

3.2 Melding til EuroBonus om opptjente 
EuroBonusPoeng       

Selskapet beregner fortløpende EuroBonusPoeng 
og melder dette til EuroBonus hvor 
EuroBonusPoengene blir registrert på Kontoeiers 
EuroBonusKonto. Slik melding skjer ved 



månedsslutt for bokførte transaksjoner 
inneværende måned. Overføring av bonuspoeng 
skjer uavhengig av faktureringsdato. 

Etter at EuroBonus har mottatt 
EuorBonusPoengene fra Selskapet, er dette et 
forhold mellom Kontoeier og EuroBonus.  

Videre kan ikke Selskapet holdes ansvarlig for tap 
av EurobonusPoengene ved endring av 
medlemsvilkårene til Eurobonus eller opphør av 
EuroBonus, herunder som følge av opphør av SAS 
eller Selskapet. 

 

3.3 Reversering og sletting av EuroBonusPoeng 

Dersom et Brukersted reverserer hele eller deler av 
en transaksjon, vil EuroBonusPoengene for den 
reverserte delen av transaksjonen bli slettet. 
Dersom EuroBonusPoengene for en reversert 
transaksjon allerede er overført til 
EuroBonusKontoen, vil poengene kunne bli trukket 
fra opptjente poeng i senere perioder. 

 

4. OPPSIGELSE OG OPPHØR AV AVTALEN 
Selskapet kan si opp Avtalen med to måneders 
skriftlig varsel. Kontoeier kan si opp Avtalen med 
èn måneds skriftlig varsel.  

Ved vesentlig mislighold fra Kontoeier sin side kan 
Selskapet heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. 

Avtalen opphører dersom Kontoeiers Konto 
avsluttes. 

Når Avtalen er sagt opp av Kontoeier eller 
Selskapet og/eller Kontoen er avsluttet, vil alle 
EuroBonusPoengene på Kontoen som ennå ikke er 
meldt til EuroBonus gå tapt.  

 

5. MISBRUK/MISLIGHOLD 
Dersom Kontoeier gjennom villedende eller illojal 
handling, misbruk eller øvrig handling/unnlatelse 
opptrer i strid med Avtalen, herunder på en slik 
måte at det opptjenes flere EuroBonusPoeng enn 
Korteier er berettiget til, har Selskapet rett til å 
trekke tilbake opptjente EuroBonusPoeng på 
Kontoen som ennå ikke er meldt til EuroBonus, 
samt si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning. 

Det samme gjelder dersom Kontoeier i forbindelse 
med innløsning av EuroBonusPoeng eller på annen 
måte, direkte eller indirekte, misbruker sitt 
medlemskap i EuroBonus eller for øvrig opptrer i 
strid med Avtalen og/eller kontoavtalen. 

6. PRISER 
For priser og mer informasjon om Visa kredittkort 
EuroBonus, se sor.no/EuroBonus 

 

7. UTVEKSLING AV DATA 
Ved etablering av Avtalen valideres Kontoeiers 
EuroBonusKonto ved at Selskapet sender følgende 
data til SAS: 
- Tallsiffer i Kontoeiers unike EuroBonus-   
  nummer 
- Kontoeiers fødselsdato 
- Kjønn 

Ved overføring av poeng til kundens 
EuroBonusKonto sender Selskapet følgende data til 
SAS: 
- Kontoeiers EuroBonus-nummer 
- Antall poeng som skal godskrives Kontoeiers   
  EuroBonuskonto.  

 

8. VILKÅRSENDRINGER 
Selskapet kan til enhver tid endre vilkårene i denne 
Avtale med 14 dagers skriftlig varsel. For øvrig 
gjelder kontoavtalen. Med skriftlig varsel forstås 
også varsel via sms og e-post som kunden har 
registrert i sine kundeopplysninger hos Selskapet. 

 

9. GENERELLE OPPLYSNINGER 
For ytterligere informasjon om opptjening av 
EuroBonusPoeng, se fullstendige medlemsvillkår 
for EuroBonus på sas.no eller kontakt 
medlemsservice for EuroBonus. 

Kundehenvendelser knyttet til opptjening av 
EuroBonusPoeng på Kontoen i henhold til denne 
Avtalen, rettes til Selskapet. 

Kundehenvendelser knyttet til EuroBonus, så som 
uttak av EuroBonusPoeng eller andre forhold 
vedrørende EuroBonus eller Kontoeiers 
EuroBonusKonto, er et mellomværende mellom 
Kontoeier og EuroBonus og skal rettes til 
medlemsservice for EuroBonus. 

Ved aksept av på denne avtalen samtykker Kunden 
til slik utveksling av opplysninger som fremkommer 
av punkt 7. 


