PRODUKTÖVERSI KT

Dagligvaruhandelns medlemsprogram
PROGRAM MED BOUNS

Korttyp
Årsavgift/avgift extrakort

Bonuspoäng på inköp
i respektive livsmedelskedja

Bonus på inköp utanför
respektive livsmedelskedja

Så länge kan du spara
din bonus/ dina bonuspoäng

PROGRAM UTAN BOUNS

Coop

Coop

ICA

ICA

Hemköp

Willys

City Gross

Lidl

Medlemskort utan
betalfunktion

Coop
Mastercard

Stammis
på ICA

Stammis med
ICA Bankkort Plus

Medlemskap utan
betalfunktion

Willys
Plus

City Gross
Priokund

Lidl
Plus

0/0 1)

295 kr (första året 0 kr)/
95 kr 1)

0/0

300 kr 2)

0/0

0/0

0/0

0/0

1 krona ger
1 stammispoäng.

1 kr ger 1 stammispoäng.
Varje köptillfälle ger 20 extra
stammispoäng. Dubbla
stammispoäng för
medlemmar i Klubb Hjärtat
som t ex använder ICA
Banken som lönekonto eller
sparar minst 500 kr/mån på
sparkonto i ICA Banken.

1 poäng per krona.
Bonuscheck när man nått
2 500 poäng.
Inköp upp till 5 000 kr ger
15 kr/2 500 poäng,
10 000 kr ger 20 kr,
15 000 kr ger 30 kr och
över 15 000 kr ger
50 kr / 2 500 poäng.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

24 kr varannan månad
36 kr
90 kr
120 kr
150 kr

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Bonuschecken dyker
automatiskt upp i kassan.

–

–

–

0,5 poäng upp till 999 kr
1 poäng upp till 999 kr
1 poäng upp till 1 999 kr
1,5 poäng upp till 1 999 kr
2 poäng upp till 2 999 kr
2,5 poäng upp till 2 999 kr
3 poäng upp till 3 999 kr
3,5 poäng upp till 3 999 kr
4 poäng upp till 4 999 kr
4,5 poäng upp till 4 999 kr
5 poäng över 5 000 kr/mån 5,5 poäng över 5 000 kr/mån

–

0,5 poäng/krona

Bonuspoängen tjänas in löpande.
Intjänade bonuspoäng är giltiga i tre år.
Aktiverade bonuscheckar är giltiga i 90 dagar.

Poäng hos Apotek Hjärtat och ICA Försäkring
samt hos utvalda partners.

Bonus på inköp som överstiger 1 999 kr/ mån omvandlas Bonus på inköp som överautomatiskt till en bonuscheck.
stiger 2 500 kr omvandlas
Inköp under 1 000 kr/mån ger ingen bonus. Bonus på
automatiskt till en bonusinköp mellan 1 000–1 999 kr får sparas till månaden efter. check som utbetalas direkt.
Bonuscheckarna är giltiga i nio månader.
Bonuscheckarna är giltiga
i fyra månader.
3)

BONUSENS VÄRDE PÅ MÅNADSBASIS (ENBART INKÖP I MEDLEMSKEDJA)
Vid inköp för 1500 kr/mån
Vid inköp för 3 000 kr/mån
Vid inköp för 4 500 kr/mån
Vid inköp för 6 000 kr/mån
Vid inköp för 7 500 kr/mån
Så får du ut din bonus

18 kr
10 kr
50 kr
35 kr
108 kr
85 kr
185 kr
155 kr
268 kr
230 kr
Poängen kan växlas mot checkar att handla för i Coops
butiker. De kan också växlas mot bland annat bio- eller
tågbiljetter, böcker eller värdecheckar för någon
av Coops många partners.

20 kr varannan månad
25 kr
50 kr
75 kr
75 kr

20 kr varannan månad
25 kr
50 kr
75 kr
75 kr

Bonuschecken dyker
automatiskt upp i kassan.

ÖVRIGA FÖRMÅNER

Rabatter och erbjudanden

Personliga erbjudanden och Personliga erbjudanden och Personliga erbjudanden och
Personliga erbjudanden och medlemspris på utvalda varor.
medlemspris på utvalda
Rabatter från partners inom bland annat hotell, resor och Personliga erbjudanden och medlemspris på utvalda varor. medlemspris på utvalda
medlemspris på utvalda varor. Rabatter från partners Erbjudanden, kampanjer och
varor.
Kundmagasin
fyra
nöje. Poängshop på nätet där man växlar in eller handlar
varor. Självscanning.
Rabatter från partners inom bland annat hotell, resor
kuponger för medlemmar.
inom bl a inredning, hotell
nummer per år. Möjlighet att
för sina poäng. Kundmagasin sju nummer per år till de
Möjlighet att få digitala
och nöje. Kundmagasin elva nummer per år.
Digitala kvitton. Kortlöst
och
ljudböcker.
Digitala
få digitala kvitton. App och
som handlar för över 1 000 kronor per månad.
kvitton. Kortlöst medlemMöjlighet att få digitala kvitton. App och självscanning.
kvitton, självscanning och medlemskap. Medlemskap
självscanning.
Kortlöst
App och självscanning. Störst urval av partners
skap, programmet kopplas app. Kortlöst medlemskap,
Programmet kan kopplas tll valfritt betalkort.
kopplas till app.
medlemskap, programmet
av alla bonusprogram.
till valfritt betalkort.
programmet
kopplas
till
app
kopplas till valfritt betalkort.
eller legitimation.

Kommentar

Ger mest bonus för de som handlar mycket varje månad.
Om man har betal- eller kreditkortsvarianten ger det mest
bonus oavsett köpesumma. Längst giltighetstid på
insparad bonus. Omfattande program med störst valfrihet
i hur bonusen kan användas.

Fokus på rabatter och erbjudanden.
Lägst bonus och ingen bonus alls
på inköp under 1 000 kr per månad. Programmet kan
kopplas till valfritt betalkort.

Ger mest bonus för de som Ingen bonus på inköp men Ingen bonus på inköp men Ingen bonus på inköp men
handlar för lite mindre varje rabatter och erbjudanden till rabatter och erbjudanden till rabatter och erbjudanden till
medlemmar. Programmet
medlemmar. Programmet
månad. Programmet
medlemmar. Programmet
kopplas till valfritt betalkort kopplas till prio-appen eller
kopplas till valfritt
kopplas till Plus-appen.
eller legitimation.
legitimation.
betalkort.

1) Obligatorisk insats till konsumentföreningen på 100 kr tillkommer (insatsen återbetalas när man går ur föreningen)
2) Gratis kort upp till 21 år, samt för studenter.
3) Dubbla poäng/ bonus för medlemmar i Klubb Hjärtat (Apoteket Hjärtat) som månadssparar, sätter in sin lön eller har sitt bolån på ICA Banken.

Fakta och bild: Testfakta i april 2021

