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Kontohavare som tecknat kortkredit med anslutet 
bonusprogram ansluts automatiskt till det vid var tid 
gällande bonusprogrammet som administreras och 
ansvaras för av TUI. Inköp som kontohavare gör med 
kortet och som betalats enligt kontovillkoren 
genererar bonuspoäng. Som bonusgrundande räknas 
inte köp som görs i strid med kontovillkoren. Antal och 
beräkning av poäng framgår på tuicard.se 
Särskilda kampanjer kan förekomma.

Följande transaktioner berättigar inte till poäng:
1) Kontantuttag, ex.vis 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

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

Poängsaldo
Redovisningen av bonuspoäng sker löpande via 
kontoutdrag samt på kontohavares konto via in-
loggning till ”mina sidor” på tuicard.se
Erhållna poäng är personliga och kan ej överlåtas 
till annan eller lösas in mot kontanter.

Poängens värde
Grundvärde för poäng är 1 % av det man handlat för 
vilket innebär att om kortinnehavaren köper varor för 
1 000 kronor så blir det 1 000 poäng motsvarande f n 
10 kronor. Detta är det lägsta värde poängen kan ha.
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Inlösen av poäng
Kontohavare har möjlighet att inlösa intjänade poäng 
vid köp av resor hos TUI enligt de villkor som vid var 
tid tillämpas. Lägsta valör att lösa in är 10 000 poäng 
vilket motsvarar ett värde av 100 kronor. Poängen är 
som längst giltig under intjänat år samt ytterligare 3 
år. Vad gäller krediteringar, t ex. hänförliga till returer 
av varor eller tjänster gäller att motsvarande poäng 
avräknas från kontot.

Avslutat konto
Utöver vad som i övrigt angetts i dessa bonusvillkor 
äger kontohavare rätt att inlösa poäng enbart om 
kontot ej har förfallen skuld eller har sagts upp av DNB 
eller kontohavare. Om kontot sagts upp av någon av 
parterna kommer samtliga poäng att förverkas.

Ansvar
TUI ansvarar ej för eventuella skattekonsekvenser som 
kan uppkomma på grund av bonusprogram. TUI har 
rätt att med omedelbar verkan, upphöra med bonus-
program, ändra villkoren för inlösen av poäng eller att i 
övrigt ändra dessa villkor för bonusprogram.

Dina personuppgifter
TUI avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig 
behandla personuppgifter som lämnas till TUI och 
personuppgifter som registreras i samband med 
användandet av TUI Card för bonusprogrammet, dock 
inte sådana personuppgifter som härutöver 
omfattas av banksekretess. Syftet med TUIs be-
handling av dessa personuppgifter är dels att admin- 
istrera bonussystemet, dels att använda person-
uppgifter för att möjliggöra riktad marknadsföring 
baserad på kundens tidigare inköp, samt lämna in-
formation om TUI och utvalda samarbetspartners 
varor och tjänster, mer information om TUIs be-
handling av personuppgifter finns att tillgå på tui.se


