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BONUSSÄÄNNÖT, OP RYHMÄN OSUUSPANKIT

voimassa 1.4.2016 alkaen
1 OP-bonukset
OP-bonukset ovat OP Ryhmän Osuuspankkien omistaja-asiakkaille kehittämä etu.
OP-bonuksia kertyy henkilöasiakkaalle, joka on Osuuspankin omistaja-asiakas ja jolla on bonuksiin oikeuttavaa pankki-, varallisuudenhoito- ja/tai vakuutusasiointia.

2 Perhekokonaisuus
Saman talouden muodostavien, jäljempänä lueteltujen perheenjäsenten (aviopuoliso, avopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, ala-ikäiset lapset) asioinnista kertyvät OP-bonukset voidaan kirjata heidän suostumuksellaan yhden perheenjäsenen bonustilille ja näin muodostaa
perhekokonaisuus.
Henkilö, jonka bonustilille perheen OP-bonukset kertyvät on bonustilin omistaja. Muut perhekokonaisuuteen kuuluvat ovat bonustilin osallisia. Perhekokonaisuuden muodostamisen edellytyksenä on, että kaikki siihen kuuluvat perheenjäsenet ovat sen osuuspankin omistaja-asiakkaita,
jossa perhekokonaisuus muodostetaan.

3 OP-bonusten kertyminen
OP-bonuksia kertyy yksityistalouteen liittyvästä pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutusasioinnista automaattisesti kuukausittain, jos asiakkaalla on bonuksiin oikeuttavaa asiointia OP Ryhmässä.
OP-bonuksia kertyy myös henkilöasiakkaan elinkeinotoimintaan ja maatilatalouteen liittyvästä
asioinnista.
Jos OP-bonuksia kerryttävässä sopimussuhteessa (esim. asuntolaina) on useampia bonuksiin
oikeutettuja henkilöitä, jaetaan kertyvät bonukset pääluvun suhteessa.
Vakuutusmaksuista kertyy OP-bonuksia vakuutusyhtiölle ilmoitetulle ja bonuksiin oikeutetulle
vakuutuksen maksajalle.
OP Osuuskunnan johtokunta päättää OP-bonuksia kerryttävät pankki- ja varallisuudenhoitopalvelut sekä vakuutukset.
OP-bonuksia ei kerry henkilölle, jonka oma tai perhekokonaisuuden osallisen jäsenosuusmaksu
ei ole maksettu. Bonuksia ei myöskään kerry henkilölle, jolla itsellään tai hänen perhekokonaisuuteensa kuuluvalla henkilöllä on järjestämättömiä tai perinnässä olevia luottoja, mikäli henkilö
itse tai joku hänen perhekokonaisuuteensa kuuluva henkilö on velkajärjestelyssä, tai mikäli
henkilö itse tai hänen perhekokonaisuuteensa kuuluva henkilö on väärinkäyttänyt asiakassuhdettaan.
OP-bonusten euromääräisen käyttöarvon päättää OP Osuuskunnan johtokunta. OP-bonukset
kertyvät asiakkaan bonustilille automaattisesti seuraavan kuukauden alussa.
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4 OP-bonusten käyttäminen, käyttöaika ja verotus
OP-bonuksia käytetään automaattisesti kertymisjärjestyksessä vanhimmasta alkaen OP Ryhmän määrittelemien palvelumaksujen, palkkioiden, vakuutusmaksujen ja muiden erikseen määriteltyjen käyttökohteiden maksamiseen. Bonuksia käytetään bonustilin omistajan ja hänen perhekokonaisuuteensa kuuluvien perheenjäsenten yksityistalouden maksuihin. Bonuksia käytetään vakuutusmaksuihin mikäli vakuutuksen ottaja ja maksaja on sama henkilö.
OP Osuuskunnan johtokunta päättää OP-bonusten käyttökohteet.
OP-bonukset ovat voimassa viisi vuotta. Niiden käyttöaika päättyy kertymisvuotta seuraavan
viidennen kalenterivuoden lopussa, jonka jälkeen ne vanhenevat ja nollataan bonustililtä.
Omistaja-asiakkuuden päättyessä käyttämättä olevat OP-bonukset käytetään sinä vuonna kun
omistaja-asiakas eroaa sekä sitä seuraavana kahtena kalenterivuonna, jonka jälkeen ne vanhenevat ja nollataan bonustililtä.
Perhekokonaisuuden purkautuessa perhekokonaisuuden osallisen elinkeinotoiminnan ja maatalouden luotoista kertyneet bonukset nollataan perhekokonaisuuden omistajan bonustililtä.
Bonusten verokohtelu määräytyy kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, oikeuskäytännön
ja Verohallinnon kannanottojen mukaisesti.

5 Tiedottaminen
OP-bonusjärjestelmästä, OP-bonusten kertymisestä, käyttöarvosta ja käyttökohteista tiedotetaan OPn asiakaslehdessä, OP-bonuksista kertovassa esitteessä tai OP-verkkopalvelussa
osoitteessa op.fi.
OP-bonuksilla saaduista eduista ja kertyneistä sekä käytetyistä OP-bonuksista tiedotetaan OPverkkopalvelussa. Bonustilanteen voi tarkistaa myös oman Osuuspankin konttorissa.

6 Muut ehdot
OP Ryhmä voi muuttaa näitä sääntöjä. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan joko OPn asiakaslehdessä, OP-verkkopalvelussa tai muulla tavoin kirjallisesti tai sähköisesti vähintään kuukausi
ennen sääntömuutoksen voimaantuloa.
OP Ryhmä voi lopettaa bonusohjelman. Lopettamisesta ilmoitetaan vähintään kuusi (6) kuukautta ennen sen lopettamista OPn asiakaslehdessä ja OP-verkkopalvelussa.
OP-bonusohjelman loppuessa kertyneet OP-bonukset ovat voimassa kuusi (6) kuukautta.
OP Ryhmään liittyvien uusien jäsenpankkien omistaja-asiakkaiden etujen voimaan astumisen
ajankohdasta päättää kyseisen pankin hallitus.
Tarkemmat tiedot OP-bonuksista, bonusohjelmasta ja muista keskittämiseduista op.fi/edut tai
omasta Osuuspankista.

