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Utöver Allmänna villkor ICA Banken AB, konto med till-
hörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus  
gäller följande: 

1. ICA Student

ICA Student innebär att kund får ta del av särskilt fram-
tagna studentrabatter och förmåner från ICA Banken, 
ICA Sverige och deras samarbetspartners eller från  
ICA-butiker. Som en del av erbjudandet är ICA Bankkort 
kostnadsfritt så länge kund uppfyller Särskilda villkor 
för ICA Student enligt punkt 2 nedan, förutsatt att  
ICA Student inte har upphört av annan anledning. 

2. Villkor för att ta del av ICA Student 

För att kunna ta del av ICA Student måste kunden:

• ha fyllt 18 år

• studera på eftergymnasial nivå

• ha avtal om ICA Bankkort eller ICA Bankkort Plus

3. När upphör ICA Student?

ICA Student upphör när villkoren enligt punkt 2 ovan ej 
längre är uppfyllda, när ICA Student sägs upp eller när 
kund har omfattats av ICA Student under sex år.

När ICA Student upphör har kund inte längre rätt till de 
särskilt framtagna studentrabatterna eller förmånerna. 
De övriga avtal kund har ingått, såsom Allmänna villkor 
ICA Banken AB, konto med tillhörande tjänster, Allmänna 
villkor för ICA Bonus samt punkt 5 i dessa villkor fortsät-
ter dock att gälla så länge kundförhållandet består.

4. Uppsägning av ICA Student

ICA Banken och ICA Sverige har rätt att säga upp 
ICA Student när kund ej längre uppfyller villkoren enligt 
punkt 2 ovan.

ICA Banken och ICA Sverige har även i andra fall än enligt 
ovan rätt att säga upp ICA Student med två månaders 
varsel. 

Kund har alltid rätt att avsluta ICA Student omedelbart. 

5. Kommunikation till kund inom ICA Student

Kund samtycker till att kommunikation och marknads-
föring av erbjudanden från ICA Banken, ICA Sverige och 
deras samarbetspartners eller från ICA-butiker sker via 
e-post, sms, annan elektronisk kommunikation samt med 
post. Kund ansvarar för att uppdatera ändrade kontakt-
uppgifter via ICA.se. 

6. Villkorsändringar inom ICA Student

Information om villkorsändringar kan ske genom med-
delande via e-post. 

7. Kontaktuppgifter

Vid uppsägning eller andra frågor rörande ICA Student 
kontakta ICA Banken, tel 033-47 47 90. 
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