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Allmänna villkor för ICA-kort  
med tillhörande konto

Januari 2016

1. Parter, avtal, ansökan m m
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om ICA kund-
kortskonto (nedan kallat konto) och ICA-kort  
i ICA Banken AB (nedan kallad Banken). 
Banken är kortutgivare för ICA-kort samt kreditgi-
vare för ICA-kort med kredit. Endast fysisk person 
(nedan kallad Kontohavare) kan öppna konto 
och kontot får inte användas för juridisk persons 
tillgångar. Konto öppnas och ICA-kort utfärdas 
för Kontohavare efter ansökan. Efter gemensam 
ansökan kan fler kontohavare anslutas till kontot 
samt erhålla ICA-kort. Kontohavarna kallas då 
Kontohavare 1 respektive Kontohavare 2 i enlig-
het med ansökan. Kontohavare är fordringsägare 
gentemot Banken beträffande tillgodohavande 
på kontot. Kontot disponeras av Kontohavare var 
för sig. Tillgodohavande och ränta fördelas lika 
mellan Kontohavare om inget annat meddelas 
Banken. Kontohavare är solidariskt ansvariga för 
samtliga kontotransaktioner samt för kostnader 
och av gifter enligt detta avtal. Kontohavarna är 
solidariskt betalningsansvariga för eventuell kredit. 
En förutsättning för att Kontohavare ska kunna 
använda de finansiella möjligheterna, insättning 
samt kredit, är att Kontohavaren är identifierad 
av Banken.

2. Eventuell kreditfunktion
Till ICA-kort kan efter särskild ansökan och sed-
vanlig kreditprövning beviljas kredit som ansluts till 
kontot. Banken förbehåller sig rätten att avslå en 
ansökan om kreditfunktion utan att lämna särskild 
motivering och istället skicka ett ICA-kort utan 
kreditfunktion.

3. Definitioner
Bankdag – dag då bankerna har öppet för verksam-
het i den utsträckning som krävs för genomförande 
av en betalningstransaktion, normalt en vardag. 
Kalenderdag - varje dag under ett kalenderår.

4. Användning av ICA-kort, förfogande över 
konto m m
ICA-kort kan användas för köp hos de säljföretag 
som tillhandahåller Bankens tjänster och som är 
utrustade med Bankens eller av Banken godkänd 
utrustning. ICA-kort kan även användas för uttag 
samt vid insättning hos vissa av dessa säljföretag 
vilka då agerar som ombud för Banken. 
Av bl a säkerhetsskäl gäller beloppsbegränsningar 
för enskilda uttag och insättningar hos säljföre-
tagen. Kontohavares möjlighet att göra kontant-
uttag är vidare beroende av säljföretagets till-
gång på kontanter vid det aktuella uttagstillfället. 
Upplysningar om gällande beloppsbegränsningar 
lämnas av Banken. Vid köp och kontantuttag 
med ICA-kort godkänner Kontohavare med kod 
att summan belastar gällande konto. Vid köp kan 
godkännande även ske genom namnteckning på 
kvitto eller genom att lämna ut kortinformationen 
på sätt som erbjuds i olika tekniska miljöer bero-
ende på den teknik som används. 

Det åligger Kontohavare att före köp eller uttag för-
vissa sig om att medel finns tillgängliga på kontot. 
Kontohavare ger Banken fullmakt att genomföra 
de uppdrag som Kontohavare lämnar till Banken. 
Banken utför inte begärt överföringsuppdrag om 
det saknas disponibla medel på kontot. Banken 
underrättar inte Kontohavare om att uppdraget 
inte utförts. Kontohavare ska på begäran kunna 
legitimera sig med av Banken godkänd legitima-
tion. Vid insättning legitimerar sig Kontohavare 
med sin personliga kortkod. Banken förbehål-
ler sig rätten att avgöra om identitetshandlingar, 
fullmakter och övriga behörighetshandlingar kan 
godkännas av Banken. Banken får utan föregående 
avisering belasta kontot, enligt Bankens vid var tid 
gällande rutiner, med:
•  de belopp som Kontohavaren godkänt genom 

sitt samtycke
• avgifter enligt punkt 10 
•  arvode samt ersättning för kostnader och utlägg 

avseende uppdrag som Banken har utfört åt 
Kontohavaren

•  övertrasseringsränta och i förekommande fall dröjs-
målsränta samt dessutom ränta på ansluten kredit

•  likvid för andra förfallna fordringar som Banken har 
på Kontohavare (kvittning). Kvittning får inte ske 
mot lön, pension eller därmed jämförbara medel 
som är nödvändiga för Kontohavares uppehälle.

5. Ansvar för ICA-kort och kod
Utfärdat kort är personligt och får endast använ-
das av den person som kortet är utfärdat för. 
Kontohavare ska vidta alla rimliga åtgärder för att 
skydda kort och kortkod. Kortet är en värdehandling 
och ska förvaras och hanteras på ett sådant säkert 
sätt så att annan inte ges tillfälle att använda det. 
Kortet får exempelvis inte lämnas kvar obevakat 
på arbetsplats, på hotellrum, i fordon, i väska,  
i jackficka eller liknande som inte är under uppsikt. 
I miljöer där stöldrisken kan anses vara stor ska 
kortet hållas under kontinuerlig uppsikt. Exempel 
på sådana miljöer är restauranger, nattklubbar, 
butiker, vänthallar, omklädningsrum, allmänna 
transportmedel, badstränder, torg och marknader. 
Vid inbrott eller okänt besök ska kontrolleras att 
kort eller kortkod inte tillgripits. De instruktioner 
som Banken lämnar i samband med kortet ska 
följas. Kontohavare ska före användning förse 
kortet med sin namnteckning på därtill avsedd 
plats samt förstöra eventuellt tidigare erhållet kort. 
Postbefodran av fysiskt kort som inte sker genom 
Bankens försorg får endast ske inom Sverige och 
i rekommenderad försändelse. Kontohavare är 
medveten om att kortuppgifterna kan finnas på en 
mobil enhet. Kunden ska om så är fallet använda 
de tillämpliga säkerhetsanordningar, exempelvis 
telefonens låskod, som den mobila enheten har. 
Kontohavare förbinder sig att:
•  omedelbart efter mottagande av koden förstöra 

kuvertet och meddelandet
• inte avslöja kortkoden för någon
•  inte anteckna koden på kortet eller låta anteck-

ning om koden vara fäst vid kortet eller förvarad 
i samma omslag eller fodral som kortet

•  inte anteckna kortkoden på ett sådant sätt att 
dess egenskap eller dess samband med bank-
tjänster framgår

•  återlämna kortet ituklippt till Banken då detta 
avtal upphör

•  tillse att det på kontot finns tillräckliga disponibla 
medel för de uttag, inköp eller betalningar som 
ska belasta kontot respektive tillse att eventuell 
köp/kreditgräns ej överskrids

•  inte använda kortet i strid mot gällande lagstiftning
Vidare bör kontohavaren genast anmäla till banken 
vid misstanke om att obehörig person fått känne-
dom om eller tillgång till koden.

6. Lösenord för Talsvar och Mitt ICA
Kontohavare tillställs ett tresiffrigt lösenord för 
Talsvar, som är gemensamt för alla Kontohavare 
till ett gemensamt konto. Lösenordet gör det 
möjligt för Kontohavare att använda ett urval 
av Bankens tjänster via telefon. Kontohavare är 
införstådd med att de uppdrag som lämnats till 
Banken efter att identifiering skett med lösenord 
är bindande för Kontohavare. För Mitt ICA ska 
kontohavaren skapa en användarprofil och byta 
sitt tresiffriga lösenord mot ett sexsiffrigt.

Kontohavare förbinder sig att:
•  inte lämna ifrån sig lösenordet till annan än 

Kontohavare
•  efter mottagandet av lösenordet förstöra kuvertet/

meddelandet
• inte avslöja lösenordet för obehörig
•  inte anteckna lösenordet på ett sådant sätt att 

dess egenskap av personligt lösenord eller dess 
samband med banktjänster framgår

•  göra anmälan till Banken vid minsta misstanke 
om att någon obehörig fått kännedom om lösen-
ordet. Vid inbrott eller okänt besök ska kontroll-
eras att lösenord inte tillgripits. Vid användning 
av Internettjänsterna är Kontohavare skyldig att 
följa de anvisningar och instruktioner som vid 
var tid lämnas på icabanken.se. Kontohavare 
är ansvarig för skada eller förlust som drabbar 
Banken på grund av att Kontohavare inte iakt-
tagit vad som åligger denne enligt ovan.

7. Anmälan om förlust av ICA-kort eller kortkod
Kontohavare ska omedelbart anmäla förlust av 
kort eller kortkod. Inom Sverige sker anmälan på 
telefon 033–47 47 90 (dygnet runt), från utlandet 
+46 33 47 47 90 (dygnet runt). Om kort eller kort-
kod har stulits eller om obehöriga transaktioner har 
genomförts ska anmälan därefter göras till polisen.

8. Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner
Kontohavare är skyldig att:
•  skydda personligt kort och kortkod på sätt som 

framgår ovan
•  vid vetskap om att personligt kort och kortkod 

kommit bort eller obehörigen använts snarast 
anmäla detta till Banken och

•  i övrigt följa de villkor som gäller för användning 
av personligt kort och kortkod.  

Om obehörig transaktion kunnat genomföras till 
följd av att Kontohavare underlåtit att skydda 
en personlig kod utgår en självrisk om högst  
1 200 kronor. Om obehörig transaktion kunnat 
genomföras till följd av att ovanstående skyldig-
heter åsidosatts genom grov oaktsamhet ansva-
rar Kontohavare för hela beloppet, dock högst  
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12 000 kronor för det fall Kontohavare inte hand-
lat särskilt klandervärt. Kontohavare ansvarar för 
hela beloppet oavsett aktsamhet om Kontohavare 
underlåter att lämna reklamation till Banken inom 
föreskriven tid. Kontohavare är endast betalnings-
skyldig för obehörig transaktion som sker efter 
att Banken har mottagit anmälan om förlust av 
personligt kort eller kortkod om Kontohavare 
förfarit svikligt. Kontohavare är betalningsansvarig 
vid förlust av kort från den tidpunkt då av Banken 
utsänt kort mottagits av Kontohavaren eller av 
annan för Kontohavarens räkning. Kontohavare 
är vidare betalningsskyldig för belopp som påförts 
kontot genom att obehörig utfört köp med hjälp 
av uppgifter om kortet om Kontohavaren har
• avslöjat uppgifterna för annan
• genom grov oaktsamhet förlorat uppgifterna.

9. Bankens rätt att spärra kort m m
Banken får bestämma viss giltighetstid för ICA-kort. 
Kortet är Bankens egendom. Banken har rätt 
att omgående spärra lösenordet om fel lösen-
ord använts tre gånger i rad vid inloggning till 
Internetbanken eller till telefonbankstjänsterna 
eller vid misstanke om obehörigt utnyttjande av 
Kontohavares säkerhetslösning. Banken har utö-
ver vad som anges ovan även rätt att spärra 
Kontohavares tillgång till Bankens Telefonbanks- 
och/eller internettjänster om Banken finner att det 
finns risk för att användning inte är säker. Banken 
har även rätt att utan föregående avisering spärra 
kontot och/eller spärra kortet om väsentligt eller 
upprepade underskott förekommer eller befogad 
misstanke finns att kortet är förfalskat, om Banken 
misstänker obehörigt nyttjande eller bedömer att 
det finns risk för obehörigt nyttjande. Banken har 
rätt att spärra konto, vidta åtgärder som begrän-
sar åtkomst till kontot eller säga upp avtalet om 
Kontohavare ej medverkar på sätt som krävs för 
att Banken ska kunna fullfölja sina lagstadgade 
skyldigheter.

10. Ränta på innestående medel
Ränta utgår enligt de grunder och enligt den ränte-
sats som Banken vid var tid allmänt tillämpar för 
konto för ICA-kort. Räntan beräknas dag för dag 
baserat på ett år med 365 dagar, vid skottår 366 
dagar. På insättningar räknas ränta från och med 
bankdagen efter det att Banken erhållit insatt 
belopp. Vid uttag räknas räntan till och med 
dagen före uttagsdagen. Vid överföring mellan 
en Kontohavares inlåningskonton i Banken utgår 
ränta för insättningsdagen på mottagande konto. 
Om uttag och insättning bokförs samma dag på 
kontot räknas ränta på nettot av transaktionerna. 
Räntan kapitaliseras årligen eller vid avslutande av 
konto. Banken gör avdrag för preliminär skatt från 
kapitaliserad ränta enligt vid var tid gällande lag. 
Uppgifter om gällande räntor finns att ta del av på 
Banken via telefon och icabanken.se. 

11. Priser och avgifter
Uppgifter om Bankens gällande priser finns att 
ta del av på Banken via telefon och på icabanken.se.

12. Övertrassering av kontot, överskridande av 
beviljad kreditgräns, dröjsmål
Kontohavare är skyldig att vid varje tidpunkt vara 
informerad om tillgängligt belopp på kontot,  
t ex genom att själv föra noteringar om insättning 
och uttag. Kontot får inte vid något tillfälle över-
trasseras och i förekommande fall beviljad kredit-
gräns får inte överskridas. Kontohavare är skyldig 
att genom inbetalning omedelbart täcka eventuellt 
underskott på kontot eller mellanskillnad mellan 
skuld på kontot och beviljat kreditbelopp. 
Om brist har uppkommit, får Banken debitera 

Kontohavare avgift för övertrassering på konto 
och för skriftlig betalningspåminnelse samt över-
trasseringsränta som beräknas efter den räntesats 
och enligt de grunder som vid varje tidpunkt till-
lämpas av Banken. Om dröjsmål har uppkommit 
avseende förfallen fordran på kredit, får Banken 
debitera Kontohavare avgift för dröjsmål och för 
skriftlig betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta 
som beräknas efter den räntesats och enligt de 
grunder som vid varje tidpunkt tillämpas av Banken.  
Kontohavare ska även ersätta Bankens kostnader 
för att bevaka och driva in Bankens fordran mot 
Kontohavare. Avgifter och övertrasseringsränta 
debiteras kontot vid den tidpunkt som Banken 
bestämmer. Övertrasseringsränta och dröjsmåls-
ränta kapitaliseras månadsvis. Överskrids beviljat 
kreditutrymme har Banken rätt att avbryta nytt-
jandet av krediten i enlighet med punkt 14 eller 
att säga upp krediten i förtid. Vid uppsägning av 
krediten i förtid ska punkt 15 tillämpas.

13. Ändring av villkor, avgift och ränta (pris)
Ändring av dessa allmänna villkor, räntesats 
för tillgodohavande på konto, priser och avgif-
ter får ändras av Banken. Banken ska underrätta 
Kontohavaren om ändring av de allmänna villko-
ren genom meddelande till Kontohavaren minst 
två månader innan ändringen träder i kraft. 
Om kontohavare inte godtar ändringen har denne 
rätt att omedelbart avsluta kontot. När det gäller 
avslut av konto i övrigt, se punkt 16.

Räntesatsen för kredit får höjas endast i den 
utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska 
beslut, ändrade upplåningskostnader för Banken, 
eller andra kostnadsförändringar som Banken inte 
skäligen kunde förutse när krediten lämnades. 
Banken underrättar kontohavaren om ändrad 
ränte sats innan ändringen börjar gälla. Sådan under-
rättelse lämnas via internetbanken. Information kan 
därefter även lämnas på annat sätt, t ex på konto-
utdrag. Banken är skyldig att tillämpa ovanstående 
villkor även till Kontohavares förmån.

14. Återbetalning av kredit, skuldränta, kredit-
avgifter samt kredittid 
Med ICA-kort med kredit kan Kontohavare välja 
att återbetala utnyttjad kredit antingen i sin hel-
het enligt månadsfaktura eller genom att dela upp 
återbetalningen på flera fakturor. Förfallodatum 
för månadsfaktura är den sista bankdagen i varje 
månad. Anslutet konto belastas för ränta på kre-
diten den sista kalenderdagen i månaden. Väljer 
Kontohavare att återbetala hela skulden mot 
månadsfaktura utgår ränta (köpmånadsränta), 
beräknad dag för dag baserat på ett år med 365 
dagar, vid skottår 366 dagar, för de dagar krediten 
utnyttjas. Väljer Kontohavare att dela upp betal-
ningen ska minst 1/5 av skuldbeloppet vara Banken 
tillhanda på angiven förfallodag och resterande del 
ska betalas inom de följande 5 månaderna. 
Vid betalning har Banken rätt att avräkna samtliga 
på krediten till betalning förfallna avgifter, kostna-
der och räntor innan avräkning sker på kapitalskul-
den. Om Kontohavare utnyttjar rätten att delbeta-
la skulden, utgår ränta (ränta efter köpmånad) på 
den del av skulden som är kvar sedan Kontohavare 
gjort delbetalning. Om kontohavare inte betalar 
förfallen skuld i rätt tid utgår dröjsmålsränta på 
förfallet belopp. Uppgift om gällande köpmånads-
ränta, ränta efter köpmånad, samt dröjsmålsränta 
lämnas i Bankens prislista. Kontohavare är skyldig 
att utöver ränta betala särskild avgift till Banken 
som ersättning för de kostnader Banken har för 
krediten. En sådan avgift är aviavgift som utgår om 
kontot uppvisar en skuld på faktureringsdagen. 
Andra avgifter som Kontohavare kan påföras är  

t ex försenings-, påminnelse-, krav-, och inkassoav-
gifter, se prislistan. Den effektiva räntan utgörs av 
kreditkostnaden (ränta, avgifter och andra till kre-
diten hänförliga kostnader) angiven som en årlig 
ränta beräknad på kreditbeloppet. Kontohavare 
har rätt att, när denne så önskar, helt eller delvis 
lösa krediten i förtid utan avgift. Krediten är en 
fortlöpande kredit. Krediten löper t o m 31 decem-
ber det år då krediten beviljas. Därefter förlängs 
krediten – om Banken så medger – med 12 måna-
der i taget var gång sådant medgivande lämnas. 
Information om sådant medgivande behöver inte 
lämnas av Banken. Om Kontohavare önskar att 
säga upp krediten i förtid ska kontohavaren med-
dela Banken detta och betala tillbaka utestående 
kreditbelopp samt ränta och andra kostnader för 
krediten fram till förtidsbetalningen. Banken får 
inte tillgodoräkna sig någon ersättning för att kre-
diten betalas i förtid. Kontohavare har rätt att på 
begäran och utan avgift under kredit avtalets löptid 
få en sammanställning över när kapital, ränta och 
avgifter ska betalas (betalningsplan).

”Det totala beloppet som ska betalas” som finns 
angivet i avtalet är summan av det utnyttjade 
kreditbeloppet och Kontohavarens samlade kredit-
kostnader beräknat utifrån antagandet att hela res-
pektive halva kreditbeloppet har utnyttjats under 
den antagna kredittiden om 12 månader. 
I avtalet anges två exempel på vad det totala belop-
pet kan bli utifrån de förutsättningar som gäller vid 
tidpunkten för kontraktets upprättande. Eftersom 
räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en 
indikation på vad det totala beloppet kan bli.

15. Bankens rätt att avbryta nyttjandet av kredit
Banken får med omedelbar verkan avbryta 
Kontohavares rätt att vidare utnyttja krediten om 
någon av följande omständigheter föreligger:
•  Kontohavare har inte fullgjort sina skyldigheter 

enligt dessa villkor eller i övrigt mot Banken
•  Kontohavare har missbrukat kontot på sådant 

sätt som anges i punkten 12
•  det finns skälig anledning att anta att Kontohavare 

inte kommer att fullgöra sina förpliktelser mot 
Banken.

16. Bankens rätt att säga upp kredit i förtid
Banken har rätt att kräva betalning av hela den 
utestående skulden om någon av följande omstän-
digheter föreligger:
1.  Kontohavare är sedan mer än en månad i dröjs-

mål med betalning av ett belopp som överstiger 
10% av kreditfordringen.

2.   Kontohavare är sedan mer än en månad i dröjs-
mål med betalning av ett belopp som överstiger 
5% av kreditfordringen och dröjsmålet avser två 
eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.

3.  Kontohavare är på annat sätt i väsentligt dröjs-
mål med betalningen.

4.  Det står klart att Kontohavare genom att avvika, 
skaffa undan egendom eller förfara på något 
annat sätt, undandrar sig att betala sin skuld.

  
Vill Banken få betalt i förtid enligt någon av 
punkterna 1–3 gäller en uppsägningstid av minst 
fyra veckor räknat från den tidpunkt då Banken 
sänder ett meddelande om uppsägningen i brev 
till Kontohavare eller uppsägningen på annat sätt 
kommer Kontohavare tillhanda. Har Banken krävt 
betalning i förtid enligt någon av punkterna 1–3 är 
Kontohavare ändå inte skyldig att betala i förtid om 
denne före utgången av uppsägningstiden betalar 
det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta 
samt de avgifter som förfallit. Detsamma gäller om 
Kontohavare vid uppsägning enligt punkt 4 genast 
efter uppsägningen eller inom medgiven uppsäg-
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ningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten.
Krediten är fastställd till ett visst belopp. Beloppet 
framgår av avtalet och av kontoutdragen. Banken 
har rätt att med omedelbar verkan sänka krediten 
eller att ta bort krediten helt och hållet i den mån 
den inte är utnyttjad och det är skäligt. Om så sker 
ska kontohavaren omedelbart underrättas om 
ändringen.

17. Uppsägning av avtal
Detta avtal kan sägas upp av båda parter. För 
Bankens del skriftligen, för Kontohavarens del 
skriftligen, säker e-post eller per telefon. 
Kontohavare äger rätt att säga upp avtalet med 
omedelbar verkan. Finns flera Kontohavare äger 
var och en rätt att säga upp avtalet. Banken under-
rättar i sådant fall omedelbart övriga Kontohavare 
om uppsägningen. För avtal med flera Kontohavare 
avslutas kontot 21 dagar efter det att Banken mot-
tagit meddelandet om uppsägningen. Utfärdade 
ICA-kort upphör då också att gälla. Vid uppsägning 
utbetalar Banken eventuellt tillgodohavande och 
ränta till Kontohavare 1 eller enligt till Banken med-
delad fördelning eller i övrigt på av Kontohavare 1 
eller Kontohavare 2 meddelat sätt.
 
Om Kontohavare har kontoskuld upphör konto-
avtalet efter uppsägning att gälla när skulden har 
slutreglerats enligt kontovillkoren. 

Om Kontohavare avlider eller försätts i konkurs 
upphör avtalet med omedelbar verkan. Banken har 
rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid 
av en månad, dock får Banken säga upp avtalet 
med omedelbar verkan om Kontohavaren gjort sig 
skyldig till väsentligt avtalsbrott. Vid uppsägning 
av avtalet från Bankens sida ska Kontohavares 
eventuellt återstående skuld återbetalas i enlighet 
med kontovillkoren. Banken har dessutom rätt 
att avsluta konto om tillgodohavandet på kontot 
understiger 0,5 procent av gällande prisbasbelopp 
enligt socialförsäkringsbalken och Kontohavare 
inte gjort uttag eller insättningar på kontot under 
de tre senaste åren eller om Kontohavare inte full-
gör sina förpliktelser enligt detta avtal.

18. Kontoutdrag, faktura, meddelande m m
Kontoutdrag över gjorda transaktioner redovisas 
på ica.se. eller på annat sätt som Banken från tid till 
annan bestämt. På begäran tillställs Kontohavare 
kontoutdrag på papper med den periodicitet som 
Banken från tid till annan bestämt.
Finns fler kontohavare redovisas /tillställs konto-
utdrag, faktura, övriga meddelanden och er-
bjudanden till kontohavare 1. Kontoutdrag, fak-
tura och andra eventuella meddelanden som 
redovisats eller tillställts kontohavare 1, ska 
anses ha kommit övriga kontohavare till del. 
I januari tillhandahåller Banken årsbesked till samt-
liga Kontohavare och i förekommande fall kon-
trolluppgift till skatte myndighet. Kontoutdrag till 
Kontohavare med utländsk adress kan skickas på 
begäran mot avgift enligt Bankens prislista.

Information och meddelanden som lämnas via In-
ternetbanken eller annan elektronisk kommunika-
tionstjänst anses ha nått Kontohavare så snart den 
gjorts tillgänglig. Har meddelande avsänts till Konto-
havare i brev till den adress som är känd för Banken 
ska meddelandet anses ha kommit Kontohavare 
tillhanda senast på sjunde vardagen efter avsän-
dandet, om brevet sänts till adress som är angiven  
i avtalet eller som på annat sätt är känd för Banken. 

19. Allmänna begränsningar av Bankens ansvar 
för konto, övriga tjänster och produkter
Banken garanterar inte att inköp eller kontant- 

uttag alltid kan ske hos anslutna säljföretag. 
Banken ersätter således inte eventuella merkost-
nader som kan uppkomma om Kontohavare inte 
kunnat göra köp eller kontantuttag hos dessa. 
Banken ansvarar inte för olägenhet eller skada 
som kan åsamkas Kontohavare till följd av att 
konto och kort tillfälligt inte kan användas på 
grund av tekniskt fel. Banken är inte heller, såvida 
den inte varit grovt oaktsam, ansvarig för skada 
som uppkommer genom att Kontohavare inte kan 
använda Bankens telefon eller internettjänster på 
avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan 
störning i dator- eller kommunikationssystem som 
används av Banken eller vid nödvändigt underhåll 
av Bankens system.
Vid driftsavbrott eller störning i Internetbanken är 
Kontohavare hänvisad till Bankens telefontjänster. 
Kontohavare ansvarar själv för skada som denne 
eller tredje man kan drabbas av på grund av fel 
eller brist i Kontohavares egen dator- och eller 
abonnemang eller till följd av att Kontohavare 
själv lämnat uppgifter om konto, kort, lösenord 
eller kod till annan. Banken är inte heller ansvarig 
för skada som beror på 1) brist eller fel i energi-
överföringen eller 2) fel i telefonförbindelser eller 
i teknisk utrustning som tillhör annan än Banken 
och som Banken inte har kontroll över. Banken är 
inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller 
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndig-
hets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott 
eller lockout eller annan liknande omst ändighet. 
Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller 
lockout gäller även om Banken själv är föremål för 
eller vidtar sådan konfliktåtgärd. För genomföran-
de av betaltjänster inom EES, i en EES-valuta eller i 
euro, gäller att Banken inte ansvarar i fall av osed-
vanliga eller oförutsägbara omständigheter som 
Banken inte har något inflytande över och vars 
konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja trots 
alla ansträngningar. Banken ansvarar inte heller då 
Banken handlar i enlighet med svensk lag eller uni-
onsrätt. Föreligger hinder för Banken att verkställa 
betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av 
omständighet som anges i andra stycket i denna 
punkt får åtgärden uppskjutas till dess hindret har 
upphört. Om betalningen skjuts upp ska Banken, 
om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats 
som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är 
Banken inte skyldig att betala ränta efter en högre 
ränte sats än den som motsvarar den av Riksbanken 
fastställda, vid varje tidpunkt gällande reporänta. 
Är Banken till följd av omständighet som anges  
i andra stycket förhind rad att ta emot betalning har 
Banken för den tid under vilken hindret förelegat 
rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på 
förfallodagen. Skada som uppkommit i andra fall 
än som anges ovan ska inte ersättas av Banken 
om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte 
för indirekt skada utom då skadan orsakats av att 
Banken varit grovt oaktsam.

20. Adressändring, ändring av personliga för-
hållanden
Kontohavare med skyddad adress samt Konto-
havare med utlandsadress ska snarast underrätta 
Banken om ändring av adress eller telefonnummer. 
Vid adressändring i övrigt behöver inte Banken 
underrättas särskilt. Vid namnändring ska Banken 
kontaktas för utbyte av kort.

21. Behandling av personuppgifter
Banken avser att behandla Kontohavares person-
uppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, 
fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter 
till myndigheter, av säkerhets- och utredningsskäl 
samt att genom marknadsföring lämna information 
om egna, koncernens (ICA Gruppen AB, ICA Sverige 

AB, ICA Försäkring AB, Apotek Hjärtat AB) samt sär-
skilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster, 
vilket också kan innebära behandling för att utgöra 
underlag för marknads- och kundanalyser, affärs-
uppföljning samt affärs- och metodutveckling.  
För att kunna uppfylla säkerhets- och utrednings-
skälet äger Banken rätt att spela in eller på annat 
sätt dokumentera Kontohavares kommunikation 
med Banken, detta omfattar även Kontohavares 
IP-adress. Personuppgifter lämnas endast ut utanför  
ICA Gruppen AB-koncernen, för behandling för 
Bankens och dess samarbetspartners räkning – 
av bolag med verksamhet såväl inom som utom 
EU och ESS-området - och då enligt särskilt avtal 
med sekretessåtagande. Även inom ICA Gruppen 
AB-koncernen sker överföring endast enligt sär-
skilda avtal med sekretessåtaganden. Reklam och 
förmånserbjudanden bifogas normalt utskick av 
kontoutdrag samt via direktmarknadsföring på 
tele  fonnummer eller e-postadress som kund angi-
vit. Kontohavare kan skriftligen till Banken anmäla 
att han eller hon motsätter sig behandling för 
ändamål som rör direktmarknadsföring. Bankens 
kundregister och andra uppgifter Banken har om 
Kontohavare skyddas av banksekretess enligt  
1 kap. 10 § lagen om bank- och finansierings-
rörelse (2004:297). Detta innebär att Banken 
inte obehörigen får röja dessa uppgifter. 
Kontohavare har rätt att från Banken få infor-
mation om behandlingen av de personuppgifter 
som berör Kontohavare. Banken kommer att på 
Kontohavares begäran eller på eget initiativ rätta 
uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Banken 
kan komma att kontrollera kundinformation mot 
sanktionslistor som Banken enligt lag eller myn-
dighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa  
i syfte att säkerställa att inte bristande förutsätt-
ningar föreligger för att genomföra vissa bank-
tjänster.

22. Samtycke till behandling av personuppgifter
Genom att acceptera kontovillkoren samtycker 
Kontohavare till den behandling av personuppgif-
ter som beskrivits i föregående punkt. Accept av 
konto villkoren anses även ske, förutom genom 
underskrift av ansökan, genom nyttjande av kontot.

23. Reklamationer
Respektive säljföretag ansvarar för fel i vara eller 
tjänst enligt gällande lagstiftning. Reklamation 
avseende sådant fel ska därför riktas mot säljfö-
retaget och inte mot Banken. Banken ansvarar 
dock för kreditköp med ICA-kort i enlighet med 
Konsumentkreditlagen. Reklamation avseende 
korttransaktioner ska lämnas till Banken. 
Kontohavare ska vidare omgående för Banken 
reklamera eventuella fel eller brister i Bankens 
utförande av de uppdrag Kontohavare lämnat. 
Motsvarande gäller om Kontohavare anser att 
Banken inte utfört beordrat uppdrag. Reklamation 
ska lämnas så snart Kontohavare upptäckt eller 
bort upptäcka felet, dock senast 13 månader efter 
transaktionsdagen avseende de transaktioner som 
reklamationen avser.

24. Överlåtelse av kredit
Banken har rätt att till annan överlåta eller pant-
sätta sin fordran enligt detta avtal. Bankens skrift-
liga medgivande krävs för att krediten ska kunna 
överföras till annan person.

25. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av 
svensk domstol enligt svensk lag.

Uppgiftslämnande till kreditregister
Om kredit har lämnats till fysisk person mot 



IC
A

 R
ek

la
m

   
RE

KH
LG

12
18

   
20

16
.0

1 
  A

rt
 n

r 5
9 

  U
tg

 1
6

borgen eller helt eller till viss del utan annan säker-
het kommer uppgift om krediten att lämnas till 
kreditupplysningsföretag, som står under tillsyn 
av Finansinspektionen. Kreditupplysningsföretaget 
kommer att föra in uppgifterna om krediten  
i ett särskilt register. Uppgifterna görs därvid till-
gängliga för kreditinstitut och värdepappersbolag 
under Finansinspektionens tillsyn samt för kredit- 
institut och värdepappersbolag med hemvist inom 
EES. Upplysning lämnas endast om summan av 
sålunda registrerade krediter samt antal kredit-
givare och krediter. Ytterligare upplysningar om 
kreditregistret kan erhållas hos Banken.

Uppgiftslämnande i enlighet med 
kreditupplysningslagen (1973:1173)
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser 
eller kreditmissbruk kan av Banken komma att läm-
nas till kreditupplysningsföretag m fl i enlighet med 
kreditupplysningslagen. Ytterligare upplysningar 
om uppgiftslämnandet kan erhållas av Banken.

Information enligt Betaltjänst- och 
Distansavtalslagen
ICA Banken tillhandahåller krediter och bankkort med 
eller utan kredit där kreditgivare och kortutgivare är: 
ICA Banken AB, org nr 516401-0190, 171 93 Solna. 
Telefonnummer till ICA Banken är 033-47 47 90.  
ICA Banken tillhandahåller finansiella tjänster 
och står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 
7821, 103 97 Stockholm. All kommunikation sker 
på svenska. För ICA Bankens marknadsföring gäl-
ler reglerna i den svenska marknadsföringslagen 
(2008:486). Priser och avgifter för ICA Bankens pro-
dukter och tjänster framgår av ICA Bankens prislista.

Ångerrätt
Enligt konsumentkreditlagen och distansavtalslagen 
gäller ångerrätt för bl a lån/krediter, kort, konton 
och försäkringar. Ångerfristen är 14 dagar från den 
dag avtalet ingåtts , eller från den dag kredittagaren 
fått del av avtalsvillkor och övrig information om 
detta skett vid ett senare tillfälle än vid avtalets 
ingående. Inget skäl behöver uppges då ångerrät-
ten åberopas. ICA Banken ska meddelas antingen 
muntligen via telefon eller skriftligen. Lån/krediter 
med tillägg för upplupen ränta ska återbetalas 
snarast och senast inom 30 dagar från den dag då 
Banken tog emot meddelande om åberopande av 
ångerrätten. Kort skall klippas itu och returneras till 
ICA Banken. Eventuella kostnader som ICA Banken 
kan få i samband med att ångerrätten utnyttjas kan 
påföras kunden, detta gäller inte för kreditavtal.

Klagomål
Vid klagomål kontaktas ICA Banken per telefon 
eller skriftligen. Om missnöje kvarstår kan skriftlig 
kontakt tas med ICA Bankens klagomålsansvarige. 
Om kund är fortsatt missnöjd kan denne vända 
sig till Allmänna reklamationsnämnden som är en 
nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 
Stockholm, www.arn.se. ARN lämnar rekommen-
dationer om hur tvister bör lösas. En anmälan till 
nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska 
pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och 
tidsgränser. Konsumenternas Bank- och finansbyrå, 
tel 0200-22 58 00, lämnar kostnadsfri vägledning. 
Eventuell tvist mellan kund och ICA Banken löses  
i svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

Ändamål och uppgifter om Kontohavare
Kontohavare förbinder sig att inte använda av Banken 
tillhandahållen tjänst i strid med gällande lagstiftning. 
Kontohavare ska snarast underrätta Banken om änd-
ring av uppgifter som Banken tidigare begärt in.

Statlig insättningsgaranti

Konton i ICA Banken omfattas av den statliga  
insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. 
Varje kund har rätt till ersättning för sin samman-
lagda behållning i Banken, med ett belopp som 
motsvarar högst 100 000 euro om Banken skulle 
sättas i konkurs. Riksgälden betalar ut ersättningen 
inom 20 dagar från den dag Banken försattes  
i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att 
garantin skulle träda in.

Särskilda villkor för ICA-bonus för 
ICA-kort med tillhörande konto   

Januari 2016
1. ICA-bonus
ICA-bonus är en del av ett förmåns- och lojalitets-
program för privatpersoner som är innehavare av 
ICA-kort (nedan Förmånskund). ICA-bonus ägs 
och drivs av ICA Sverige AB (nedan ICA). 

2. Villkor och förmåner 
Förmånskund äger rätt till poäng vid köp av varor i 
ICA-butiker. Härutöver kan särskilda regler om ICA-
bonus förekomma vid kampanjer och i andra sär-
skilda fall enligt de villkor som närmare redovisas i 
varje enskilt fall. Poäng utgår inte vid betalning av 
läkemedel inom förmånen och förmedlade varor 
från Systembolaget eller postorderföretag. Poäng 
utgår heller inte på presentkort, tobak, lotter, tips, 
spel, biljetter eller vid betalning av tjänster, exem-
pelvis uthyrning av film. För varje krona av bonus-
grundande inköp erhålls en (1) poäng i ICA-bonus. 
ICA-bonus utbetalas i form av bonuscheckar som 
kan användas i sin helhet vid betalning av varor i 
valfri ICA-butik. Bonuscheckar kan inte användas 
som betalning för varor som enligt ovan ej är 
poänggrundande. Kontant återbetalning lämnas ej 
och bonuscheckar kan inte inlösas mot kontanter. 
Vid hel eller delbetalning av varor med bonuscheck 
är bonuscheckens belopp inte bonusgrundande.
För varje 2 500 poäng erhålls en bonuscheck om 
25 kr eller multiplar därav.  Giltighetstiden för en 
bonuscheck är sex månader. Vid betalning med 
ICA-kort registreras poäng automatiskt. För att 
erhålla poäng vid kontant betalning eller vid betal-
ning med andra kort i ICA-butik krävs antingen 
att ICA-kort registreras för poäng vid köptillfället 
eller att Förmånskund anger det personnummer 
eller uppvisar den legitimation som poängen ska 
påföras. Förmånskund utan svenskt personnum-
mer kan endast registrera poäng/erhålla rabatter 
och förmåner med sitt ICA-kort. Bonusgrundande 
inköp kan endast registreras vid köptillfället och 
inte vid senare tillfälle. Bonuscheck utsänds med 
nästkommande månadsutskick efter det att bonus 
uppgår till minst 2 500 poäng. Maximalt belopp 
per månatlig bonuscheck är 975 kronor. Eventuellt 
överskjutande poäng överförs till nästkommande 
månad. Förmånskund kan på ica.se välja om man 
vill ha en digital bonuscheck varvid bonuscheckar 
som utbetalas från och med en kalendermånad 
därefter kommer vara digitala. En digital bonus-
check är kopplad till Förmånskundens person-
nummer alternativt ICA-kort och inlöses genom 
att kunden i samband med köp uppvisar sin legiti-
mation eller drar sitt ICA-kort. Förmånskund utan 
svenskt personnummer kan endast inlösa digitala 
bonuscheckar genom sitt ICA-kort. En redan utfär-
dad icke-digital bonuscheck kan inte omvandlas 
till en digital bonuscheck och vice versa. Om det 
finns fler än en bonuskontohavare utställs icke-
digital bonuscheck även på bonuskontohavare 2. 
För digital bonuscheck gäller att alla personer som 
är anmälda som bonuskontohavare kan utnyttja 
den digitala bonuschecken. Innehavare av ICA-kort 
kan – genom underrättelse till ICA – avstå från sin 

rätt till bonus. Om bonusgrundande inköp under 
en kalendermånad ger minst 1 200 poäng utsänds 
kostnadsfritt nästa utgåva av mattidningen Buffé. 
Om de bonusgrundande inköpen ger mindre än 
1 200 poäng per månad under två på varandra 
följande kalendermånader sänds därefter tillsvi-
dare inte Buffé till innehavare av ICA-kort. Om 
minst 1 200 poäng intjänas under en kalendermå-
nad erhålls Buffé återigen. Om inte 1 200 poäng 
intjänas under någon av sex på varandra följande 
kalendermånader avskrivs även uppnådd poäng-
summa. ICA-bonus kan åter intjänas fr o m föl-
jande kalendermånad. För villkoren och kommu-
nikationen mellan Förmånskund och ICA ska det 
svenska språket tillämpas och ha rättslig verkan.

3. Avtalstid och villkorsändring m m 
Avtalet och villkoren om ICA-bonus gäller tills-
vidare. Förmånskund kan säga upp avtalet med 
omedelbar verkan. ICA kan säga upp avtalet med 
en uppsägningstid om 30 dagar. Har Förmånskund 
inte tjänat in någon poäng på 27 månader äger 
ICA rätt att avsluta ICA-bonus för Förmånskunden 
utan uppsägning. ICA äger rätt att ändra villko-
ren för ICA-bonus. Villkorsändring träder i kraft 
efter det att kunden godkänt de nya villkoren 
alternativt fortsätter att använda ICA-kortet eller 
registrerar poäng 30 dagar efter att ICA informerat 
om ändringen på ica.se eller kunden informe-
rats om ändringen via någon av de kontaktka-
naler som uppgivits. Förmånskund med skyddad 
adress samt Förmånskund med utlandsadress ska 
snarast underrätta ICA Kundservice under adress 
Lagercrantz plats 3, 504 31 Borås, om ändring av 
adress, telefonnummer, e-post eller andra kontakt-
uppgifter. Vid namnändring ska ICA Kundservice 
kontaktas för utbyte av kort. 

4. ICAs behandling av personuppgifter 
ICA avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig 
behandla personuppgifter som lämnas till ICA och 
personuppgifter som registreras i samband med 
att Förmånskund samlar poäng inom ramen för 
ICA-bonus eller vid användandet av ICA-kort för 
ICA-bonus, dock inte sådana personuppgifter som 
härutöver särskilt skyddas av banksekretess enligt 
lagen om bank och finansieringsrörelse. Registret 
innehåller personuppgifter som namn, person-
nummer, postadress, telefonnummer, elektroniska 
adresser, leverans- och betalnings- och inköpsupp-
gifter samt uppgifter baserade på användning av 
digitala tjänster. ICA behandlar personuppgifter 
endast för särskilt angivna ändamål. Ändamålet 
med ICAs behandling av insamlade personuppgif-
ter är att använda dessa för att 
a) administrera ICA-bonus, 
b) möjliggöra riktad marknadsföring per post, 
e-post, sms och andra mobila kanaler baserad på 
Förmånskundens tidigare inköp eller användning 
av ICAs digitala kanaler, 
c) kunna fullgöra köp på någon av ICAs och ICA-
butikernas digitala kanaler, 
d) lämna information och riktad marknadsföring 
om ICA-verksamhetens och utvalda samarbets-
partners varor och tjänster, dels från ICA och 
de ICA-butiker Förmånskund har ett kundförhål-
lande med samt även från ICA Banken AB och ICA 
Försäkring AB, samt
e) kundanpassa varor och tjänster, vilket också 
kan innebära behandling för att utgöra underlag 
för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning 
samt affärs- och metodutveckling. Personuppgifter 
sparas under den tid Förmånskunden har en pågå-
ende användarrelation och 27 månader efter det 
att ICA senast registrerade en personuppgift om 
Förmånskunden eller så länge som lag eller andra 
föreskrifter fordrar att personuppgifterna spa-

4 (5)



IC
A

 R
ek

la
m

   
RE

KH
LG

12
18

   
20

16
.0

1 
  A

rt
 n

r 5
9 

  U
tg

 1
6

ras. Personuppgifterna kommer varken att säljas 
eller överföras till någon utanför ICA Gruppen 
AB-koncernen förutom för behandling för ICAs 
räkning, t ex för tryckning, distribution, marknads- 
och kundanalyser, affärsutveckling eller adminis-
trativa ändamål, av bolag med verksamhet såväl 
inom som utom EU och EES-området, eller vad 
som annars framgår av lag. Förmånskund kan 
skriftligen en gång per år begära att få informa-
tion om hur kundens personuppgifter behandlas 
och ICA kommer på Förmånskunds begäran eller 
på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks 
vara felaktiga. Förmånskund kan via ica.se, eller 
skriftligen till ICA Kundservice, anmäla att han eller 
hon motsätter sig behandling för ändamål som 
rör direktmarknadsföring. Förmånskund som har 
frågor om ICAs hantering av personuppgifter kan 
kontakta ICA Kundservice per e-post kundkontakt@ 
ica.se, telefon 020-83 33 33 eller på postadress ICA 
Kundservice, Lagercrantz plats 3, 504 31 Borås. 

5. Samtycke till behandling av personuppgifter 
Genom att acceptera villkoren för ICA-bonus sam-
tycker Förmånskund till den behandling av person-
uppgifter som beskrivits i punkt 4. Accept av villko-
ren anses även ske genom registrering av ICA-kort 
för ICA bonus. Läs mer om hur i foldern ICAs kort 
och banktjänster eller på ica.se.

6. Tvist
Svensk rätt tillämpas på dessa villkor och prövas 
av svensk domstol. Förmånskund kan för att lösa 
tvisten utanför domstol vända sig till Allmänna 
reklamationsnämnden.

Kontakt
ICA Sverige AB
ICA Kundservice
Org.nr. 556021-0261
Postadress: Lagercrantz plats 3, 504 31 Borås
Moms Reg nr: SE556021026101
E-post: kundkontakt@ica.se
Telefonnummer: 020-83 33 33


