
Bonusbestämmelser
För kunder i LokalTapiola
Som privatkund i LokalTapiola kan du intjäna S-gruppens Bonus för premier i enlighet med 
S-gruppens ägarkundsystem och dessa bestämmelser.

Villkor för att Bonus ska intjänas samt ägarkundsregistrering
För att få Bonus måste du vara kund i LokalTapiola 
och antecknad som betalare i försäkring som intjä-
nar Bonus samt registrera i LokalTapiola att du är 
ägarkund i S-gruppen. Registreringen kan du göra i 
LokalTapiolas nättjänst

Anvisningar för registrering finns på adressen 
lahitapiola.fi/bonus.

Bonus som intjänas för försäkringspremier betalas 
till huvudmedlemmen i ägarkundshushåll i S-gruppen.

Fullmakt och överlåtande av personuppgifter
Som en del av avtalsvillkoren godkänner du i rollen 
av kund hos LokalTapiola att dina personuppgifter 
hanteras i den omfattning som samarbetet kräver och 
ger ditt samtycke till att LokalTapiola överlåter dina 
personuppgifter till SOK för att kontrollera medlems-/
ärendenummer samt eurobeloppet som intjänar Bonus 
till SOK för att registreras som bonusköp i S-gruppens 
ägarkunds- och kundregister. Samtidigt ger du SOK 
fullmakt att meddela LokalTapiola om ändringar i ditt 
medlems-/ärendenummer samt om du inte längre hör 
till ett ägarkundshushåll och därmed inte längre är 
berättigad att intjäna Bonus för försäkringarna. 

Fullmakten kan upphävas när som helst. Fullmakten 
upphör om fullmaktsgivaren inte varit försäkringsta-
gare eller försäkringsbetalare i någon försäkring och 
i hans/hennes hushåll har inte funnits som medlem en 
försäkringstagare eller försäkringsbetalare i någon 
försäkring under de senaste 3 månaderna. Fullmakten 
kan vid behov ges på nytt. 

Försäkringspremier intjänar S-gruppens Bonus enligt 
bonusbestämmelserna. 

Bonus beviljas för följande försäkringar för privathushåll

Skadeförsäkringar
• Fordonsförsäkringar (trafik och kasko)
• Hem- och lantbruksförsäkringar (privathushållets andel)
• Djurförsäkringar (hund, katt, häst)
• Båtförsäkringar
• Hälsoförsäkringar (sjukkostnadsförsäkringar för vuxna och 

barn, privata olycksfallsförsäkringar, reseförsäkringar)

Livförsäkringar
• Livförsäkringarna Bastrygghet och 

Parskydd
• LokalTapiola Livskydd och Parskydd
• Livförsäkring LokalTapiola livförsäkringar
• Bolåneförsäkringar
• Skydd vid allvarlig sjukdom för barn

Följande försäkringar berättigar inte till Bonus
• Skadeförsäkringar: skogsförsäkringar, avdragsgill andel 

av premien för lantbruksförsäkring och övriga skadeför-
säkringar som inte nämns i listan ovan.

• Livförsäkringar: sjukkostnadsförsäkringar beviljade av 
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och övriga 
livförsäkringar som inte nämns i listan ovan.

• Försäkringar för företagsaffärsverksamhet.
• Försäkringar för dödsbo
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Intjäning och utbetalning av Bonus
Bonus intjänas för privathushållets premier som 
betalas efter ägarkundsregistreringen.

I fråga om skade- och livförsäkringar intjänar för-
säkringspremier som betalats senast den 20 dagen i 
månaden bonusköp under betalningsmånaden. Premier 
som betalats efter den 20 dagen i månaden intjänar 
bonusköp under den följande månaden. På grund av 
att bankerna kan ha olika betalningstransaktionsdagar 
kan dagen som avgör till vilken månad Bonus hänvisas 
även vara en dag som infaller senare än den 20 dagen 

i månaden. Dina försäkringspremier som registrerats 
som bonusköp kan du kontrollera i S-kanava eller 
S-mobilen i slutet av betalningsmånaden. Bonusen 
betalas vid ingången av följande månad. 

Bonus intjänas inte för dröjsmålsräntor, anmärknings-
kostnader, handläggningsavgifter eller premier som 
indrivs av en utomstående part eller går till utsökning 
på grund av ett de inte betalats. Premieåterbetal-
ningar tas i beaktande som en avdragande faktor 
under perioden intjäningen av bonus-köp beräknas.

Skade- och livförsäkringar

November

Intjänar bonusköp i 
november

betalning 

20.11. 
senast Bonus!

December

Intjänar bonusköp i 
december

betalning 

20.12. 
senast Bonus!

Januari

Intjänar bonusköp i 
januari

betalning 

20.1. 
senast

Försäkringspremier som betalats senast den 20 dagen i månaden intjänar bonusköp under samma månad. 
I slutet av betalningsmånaden kan du i S-kanava och S-mobil kontrollera premierna som registrerats som 
bonusköp. Bonus utbetalas vid ingången av följande månad.

Övriga bestämmelser
Bonus intjänas enligt grundbonustabellen som ditt 
regionhandelslag använder. S-gruppen och Lokal-
Tapiola beslutar tillsammans om eventuella dubbel-
bonuskampanjer eller andra kampanjer.

Förutom det som föreskrivs om upphörande av 
ägarkundsförmåner i S-gruppens bestämmelser för 
ägarkundssystemet, upphör intjänande av Bonus om 
samarbetsavtalet mellan S-gruppen och LokalTapiola 
upphör.

Vid missbruk har LokalTapiola rätt att vägra utbetal-
ning av Bonus eller indriva redan utbetald Bonus.

LokalTapiola har rätt att stryka eller lägga till pro-
dukter som omfattas av Bonus eller på annat sätt 
ändra dessa bonusbestämmelser. Om bestämmelser-
na ändras meddelas detta på LokalTapiolas webb-
plats på adressen lahitapiola.fi/bonus.

Bonusbestämmelsen gäller från 1.6.2014. 
Uppdaterats 3.5.2019 och 1.1.2023.EH
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