Brugerregler EuroBonus

Dine optjente EuroBonus points vil automatisk blive overført til din EuroBonus konto, når
du benytter det Visa-kort, du har knyttet til
dit EuroBonus medlemskab, til betaling i forretninger, der har en EuroBonus partner aftale.
Disse brugerregler gælder alene for tilknytning af dit Visa-kort til dit EuroBonus medlemskab.
For dit EuroBonus medlemskab i øvrigt gælder
de aftaler, du har indgået med SAS (Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden) og Loyal Solutions A/S.
For dit Visa-kort gælder i øvrigt Jyske Banks
kortholderregler og generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske Bank” – privatkunder. Disse regler skal naturligvis også
overholdes. Du kan finde de til enhver tid gældende regler på Jyskebank.dk
Samtykke til behandling af personoplysninger
Når du tilmelder dit EuroBonus-kort, vil Jyske
Bank videregive visse oplysninger til Loyal Solutions A/S, der videregiver oplysningerne til
SAS (Scandinavian Airlines System DenmarkNorway-Sweden) til brug for registrering af
dine bonuspoints.
De oplysninger, der videregives, er
 dit EuroBonus medlemsnummer og
 dit Visa-kort nummer.
Udover videregivelse til SAS videregiver Loyal
Solutions A/S oplysning om dit EuroBonus
medlemsnummer til Visa Inc.
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Samtykke
Jeg giver hermed samtykke til, at Jyske Bank
må videregive de ovennævnte oplysninger til
Loyal Solutions A/S, og at Loyal Solutions A/S
må videregive oplysningerne til SAS og Visa
Inc. med henblik på registrering af mine EuroBonus points.
Jeg giver endvidere samtykke til, at Loyal Solutions A/S må videregive oplysninger om
mine optjente bonuspoints med henblik på, at
disse kan udstilles for mig i Mine Kort appen.
Notifikationer
Hvis du har valgt at modtage notifikationer i
Mine Kort appen, vil du modtage notifikationer om optjente bonuspoints. Du kan altid
vælge eller fravælge at modtage notifikationer/meddelelser/beskeder under din mobiltelefons indstillinger.
Sådan kommer du i gang
Du tilknytter dit Visa-kort fra Jyske Bank på
følgende måde:
Mine Kort app:
 Hent og åbn Mine Kort app fra Jyske Bank.
Er du ikke er legitimeret i appen, vil du
blive bedt om det
 Du skal vælge det kort fra kortoversigten,
som du ønsker at knytte til dit EuroBonus
medlemskab
 Accepter disse regler samt Loyal Solutions A/S’ EuroBonus Terms And Conditions
Hvert Visa-kort kan alene knyttes til ét EuroBonus medlemskab. Men du kan godt knytte
flere Visa-kort til samme EuroBonus medlemskab.
Vær opmærksom på, at der kan gå mellem 340 dage fra købet, til dine EuroBonus points er
registreret.
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Indledning
Jyske Bank har indgået en aftale med Loyal Solutions A/S, der gør det muligt at tilknytte udvalgte Visa-kort fra Jyske Bank til dit EuroBonus medlemskab.

Det gør du ved at slette tilknytningen af dit
Visa-kort til dit EuroBonus medlemskab i Mine
Kort app uden at tilføje et nyt kort.
Misligholdelse
Vi forbeholder os retten til at suspendere eller
opsige tilknytningen af dit Visa-kort til dit EuroBonus medlemskab, hvis du misligholder
brugerregler for kort indgået med banken, eller hvis vi mistænker, at der er tale om svigagtig brug af kortet eller misbrug af kortet.
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Ophør
Din aftale om tilknytning af dit Visa-kort til dit
EuroBonus medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, hvis samarbejdet mellem Jyske
Bank og Loyal Solutions A/S ophører, uanset
årsagen hertil. I så fald kan du ikke længere
automatisk optjene EuroBonus points ved betaling med dit Visa-kort fra Jyske Bank.

Support
Kontakt EuroBonus på telefon 70 10 20 00,
hvis du har spørgsmål til dine EuroBonus points, herunder manglende registrering af dine
points.
For spørgsmål om dit Visa-kort og Mine Kort
app, herunder manglende registrering af points i Mine Kort appen, kan du kontakte Jyske
Banks Hotline på telefon 89 89 28 00.
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Opsigelse, misligholdelse og ophør
Opsigelse
Du kan opsige eller fortryde disse brugerregler
uden varsel. Den tilladelse til videregivelse af
oplysninger, du har givet samtykke til ovenfor, bringes samtidig til ophør.

