
Vilkar for Danske Bank Reward 

1) Kort utstedt i fol gen de kundeprogram inngar i Danske Bank Reward:

-Akademikeravtalen

-GOLD

- PLATINUM

- Private Banking

- 365Direkte

Kortholder blir automatisk tilknyttet Danske Bank Reward, nar et av de nevnte 

kundeprogrammer blir opprettet. Alle kart som er utstedt i kundeprogrammet omfattes av 

Danske Bank Reward. 

2) Bonus opptjenes automatisk nar kortet brukes til kj0p hos et av de brukerstedene som deltar 

i programmet. Hvilke brukersteder som til enhver tid inngar i Danske Bank Reward er opplyst pa 

www.danskebank.no/reward

- Bonusen beregnes av det bel0pet som blir belastet konto. Hvis dette bel0pet bestar av bade 

varekj0p og kontantuttak, er det kun varekj0pet som legges til grunn for bonusberegningen.

- F0lgende type transaksjoner gir ikke grunnlag for beregning av bonus, og er saledes ikke en 

del av ordningen:

• Eventuell toll og avgifter som faktureres i forbindelse med kj0pet.

• Belastning av egenandel ved ska de i forbindelse med bilutleie.

3) De gjeldende bonussatser for det enkelte brukersted opplyses pa

www.danskebank.no/reward

4) Danske Bank forbeholder seg retten til a kunne endre innholdet av Danske Bank Reward. 

Dette gjelder for eksempel hvilke brukersteder som deltar, og bonussats. Alle tilbud som vises 

pa www.danskebank.no/reward kan endres uten forutgaende varsel.

5) Opptjent bonus vil bli godskrevet konto 2 ganger per ar - 31. mai og 10. desember. Kanta for 

utbetaling vises i nettbanken.

6) Opplysning om opptjent og utbetalt bonus vises i nettbanken under "Kort og valuta".

7) Det er mulig a melde seg ut av Danske Bank Reward. Dette kan skje fra nettbank, eller ved a 

kontakte Danske Bank. Opptjening av bonus stopper fra denne data. Opptjent bonus vil bli 

godskrevet konto pa neste ordincere utbetalingstidspunkt.

Pa samme mate er det mulig a melde seg inn igjen i Danske Bank Reward. Opptjening av bonus 

vil starte fra denne data. 

Utmelding og innmelding i ordningen skjer uten omkostninger 

8) Ved avslutning av kundeforholdet vil opptjent bonus frem til data for avslutning bli

godskrevet konto i forbindelse med bankbytte.

9) Danske Bank forbeholder seg retten til a avvikle Danske Bank Reward.

www.danskebank.no/reward 


