
Bonussäännöt
LähiTapiolan asiakkaalle
LähiTapiolan henkilöasiakkaana voit kerryttää S-ryhmän Bonusta vakuutusmaksuista  S-ryhmän 
asiakasomistajajärjestelmän ja näiden sääntöjen mukaan.

Bonuksen kertymisen edellytys ja asiakasomistajuuden rekisteröinti
Saadaksesi Bonusta sinun tulee olla LähiTapiolan 
 asiakas ja Bonusta kerryttävään vakuutukseen 
merkitty maksaja sekä rekisteröitävä S-ryhmän 
asiakasomistajuutesi LähiTapiolaan. Rekisteröimisen 
voit hoitaa LähiTapiolan verkkopalvelussa.

Ohjeet rekisteröitymiseen löydät osoitteesta 
lahitapiola.fi/bonus.

Vakuutusmaksuista kertyvä Bonus maksetaan 
S-ryhmän asiakasomistajatalouden pääjäsenelle.

Valtuutus ja henkilötietojen luovuttaminen
Osana sopimusehtoja hyväksyt LähiTapiolan asiak-
kaana henkilötietojesi käsittelyn yhteistyön edellyttä-
mässä laajuudessa ja annat suostumuksesi siihen, että 
LähiTapiola luovuttaa henkilötietosi SOK:lle jäsen-/
asiointinumeron tarkistamiseksi sekä vakuutusmaksu-
jesi Bonusta kerryttävän euromäärän SOK:lle S-ryhmän 
asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin kirjattavaksi 
bonusostoksesi. Vastaavasti valtuutat SOK:n luovut-
tamaan LähiTapiolalle tiedon muuttuneesta jäsen-/
asiointinumerostasi sekä tiedon siitä, mikäli et enää 
kuulu asiakasomistajatalouteen etkä siten enää ole 
oikeutettu kerryttämään vakuutuksista Bonusta.

Valtuutus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Valtuu-
tus päättyy, jos sen antaja ei ole ollut vakuutuksen-
ottajana tai -maksajana missään vakuutuksessa 
ja hänen talouden jäsenenään ei ole ollut ketään 
vakuutuksenottajana tai -maksajana missään vakuu-
tuksessa kuluneen 3 kuukauden aikana. Valtuutus on 
mahdollista tehdä tarvittaessa uudestaan.

Vakuutusmaksut kerryttävät S-ryhmän Bonusta 
bonussääntöjen mukaisesti. 

Bonusta maksetaan seuraavista yksityistalouden vakuutuksista

Vahinkovakuutukset
• Ajoneuvovakuutukset (liikenne ja kasko)
• Koti- ja maatilavakuutukset (yksityis talouden osuus)
• Eläinvakuutukset (koira, kissa, hevonen)
• Venevakuutukset
• Terveysvakuutukset (lasten ja aikuisten sairauskuluvakuutukset, 

yksityistapaturma- ja matkavakuutukset)

Henkivakuutukset
• Perus- ja Pariturva Henkivakuutukset
• LähiTapiolan Henkiturva ja Pariturva
• Henkivakuutus LähiTapiolan Henki-

vakuutukset
• Asuntolainavakuutukset
• Lapsen vakavan sairauden vakuutus

Seuraavista vakuutuksista ei makseta Bonusta
• Vahinkovakuutukset: metsävakuutukset, , maatilavakuu-

tuksen verovähennyskelvollinen osuus maksusta ja muut 
vahinkovakuutukset, joita ei mainita yllä olevalla listalla.

• Henkivakuutukset: LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutus-
yhtiön myöntämät sairauskulu vakuutukset ja muut henki-
vakuutukset, joita ei mainita yllä olevalla listalla.

• Yritysliiketoiminnan vakuutukset.
• Kuolinpesän vakuutukset.
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Bonuksen kertyminen ja maksaminen
Bonus kertyy yksityistalouden vakuutusmaksuista, 
jotka on maksettu asiakasomistajuuden rekisteröimi-
sen jälkeen.

Vahinko- ja henkivakuutuksissa kuukauden 20. päi-
vään mennessä maksetut vakuutusmaksut kerryttä-
vät maksukuukauden bonusostokertymää. Kuukau-
den 20. päivän jälkeen maksetut vakuutusmaksut 
kerryttävät seuraavan kuukauden bonusostokerty-
mää. Eri pankkien maksujen toimituspäivistä joh-
tuen katkopäivä voi olla kuitenkin myös 20. päivää 

myöhäisempi päivä. Bonusostoiksi kirjatut vakuu-
tusmaksusi voit tarkistaa maksukuukauden lopulla 
Omalta S-kanavalta ja S-mobiilista. Bonus makse-
taan seuraavan kuukauden alussa.

Bonusta ei kerry viivästyskoroista, huomautusku-
luista, toimenpidemaksuista tai vakuutusmaksuista, 
jotka menevät maksamattomuuden vuoksi ulkopuoli-
seen perintään tai ulosottoon. Vakuutusmaksupalau-
tukset huomioidaan vähentävänä tekijänä bonusos-
tokertymän laskentajakson aikana.

Vahinko- ja henkivakuutukset

Marraskuu

Kerryttää marraskuun 
bonusostokertymää

Maksu 

20.11. 
mennessä Bonus!

Joulukuu

Kerryttää joulukuun 
bonusostokertymää

Maksu 

20.12. 
mennessä Bonus!

Tammikuu

Kerryttää tammikuun 
bonusostokertymää

Maksu 

20.1. 
mennessä

20 pv. mennessä maksetut vakuutusmaksut kerryttävät saman kuukauden bonusostokertymää. Bonusostoiksi 
kirjatut vakuutusmaksusi voit tarkistaa maksukuukauden lopulla Omalta S-kanavalta ja S-mobiilista. Bonus 
maksetaan seuraavan kuukauden alussa.

Muita sääntöjä
Bonus kertyy alueosuuskauppasi käyttämän perus-
bonustaulukon mukaisesti. S-ryhmä ja LähiTapiola 
päättävät yhdessä mahdollisista tuplabonus- tai 
muista kampanjoista.

Sen lisäksi mitä S-ryhmän asiakasomistajajärjestel-
män säännöissä määrätään asiakasomistajaetujen 
päättymisestä, Bonuksen kertyminen päättyy, jos 
S-ryhmän ja LähiTapiolan välinen yhteistyösopimus 
päättyy.

LähiTapiola pidättää väärinkäyttötapauksissa 
oikeuden olla maksamatta tai periä jo maksettu 
Bonus takaisin.

LähiTapiolalla on oikeus poistaa tai lisätä Bonuksen 
piirissä olevia tuotteita tai muuten muuttaa näitä 
bonussääntöjä. Sääntöjen muuttamisesta ilmoite-
taan LähiTapiolan verkko sivuilla osoitteessa  
lahitapiola.fi/bonus.

Bonussäännöt voimassa 1.6.2014 alkaen. 
Päivitetty 3.5.2019 ja 1.1.2023.EH
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