Krediitkaardi “raha tagasi” (Cashback) tingimused
Krediitkaart võimaldab Teil lisaks nii veebis kui poodides kaupade/teenuste eest tasumisele, kasutada veel
mitmesuguseid Lisateenuseid. Ostude eest tasumine Placet Group OÜ krediitkaardiga on kasulik, sest Teil on võimalik
teenida ostudelt raha tagasi. Selle Lisateenuse nimi on Cashback. Tutvuge kindlasti järgnevate Cashbacki
Teenusetingimustega, mis aitavad mõista Lisateenuse kasutamisega kaasnevaid õiguseid ja kohustusi. Küsimuste
korral võtke julgelt ühendust Meie klienditoega.
Kuidas teenida Cashbacki?
Cashbacki teenimiseks ei ole vaja teha muud kui maksta Krediitkaardiga Meie partnerite juures ning raha koguneb
automaatselt. Valiku Teile kehtivatest Cashbacki pakkumistest ja nende tingimustest leiate meie kodulehelt Laen.ee.
Konkreetsed pakkumised muutuvad ajas ning võivad kehtida üksnes määratud tähtaja jooksul ja vastavalt Meie poolt
maaratud tingimustele (Kampaaniapakkumised). Teil on võimalik teenida Cashbacki nii Meie poolt määratud
fikseeritud protsendina ostusummalt kui ka teistel tingimustel, nt fikseeritud summana partnerite
Kampaaniapakkumiste jms korral. Cashbacki summa suurus võib Kampaaniapakkumiste lõikes erineda. Cashbacki
saamise eelduseks on kinnitatud ost, s.t üksnes tehingusumma broneerimisest Cashbacki teenimiseks ei piisa. Teenitud
Cashbacki summa arvestuse aluseks on ostu summa eurodes.
Näiteks on võimalik teenida Cashbacki tehtud ostudelt järgnevalt:
ü 2 või muu % Meie poolt nimetatud partnerite juures tehtud ostudelt või Meie poolt määratud tingimustel Teie
poolt valitud partnerite juures tehtud ostudelt kuid kuid mitte rohkem kui 50 euro ulatuses iga kalendri kuus;
ü suurem protsent ostusummalt mõne Meie partneri või Kampaaniapakkumise puhul, kui Teid on sellest eraldi
teavitatud.
ü Cashbacki ei arvestata:
ü intressimaksetelt, teenustasudelt, lisatasudelt, ülekannetelt, sularaha väljavõtmisel;
ü Krediidikonto Vaba limiidi ületamise korral;
ü summadelt, mis kantakse tagasi Teie kontole juba tehtud ostude või tagastatud kaupade eest.
Teenitud Cashbacki summa ümardame 2 (kaks) kohta pärast koma.
Kuidas näha ja kasutada teenitud Cashbacki?
Teile kogunenud Cashbacki saldo esitame Teile Iseteeninduses ja/või (äpis). Teenitud Cashbacki automaatselt
kantakse kontole. Cashbacki ei saa tagastada, asendada ega vahetada teiste hüvede vastu või üle kanda ega sularahana
välja võtta muul viisil kui konto kaudu.
Kampaaniapakkumised
Me saadame Teile aeg-ajalt Kampaaniapakkumisi, kus Cashbacki teenimise võimalused võivad olla tavapärasest
soodsamad. Kampaaniapakkumistel on alati eraldi tingimused ning kehtivusaeg.
Millal kaotate teenitud Cashbacki?
Meil on õigus Cashbacki kontole kandmisest keelduda kui Cashbacki teenimine on toimunud mingil kuritegelikul
viisil, sh pettuse või kelmuse teel.
Muu oluline info
Me võime igal ajal muuta käesolevaid Teenusetingimusi, sealhulgas protsendimäära või muud kokkulepitud
arvestuslikku väärtust, millega Te raha tagasi teenite. Lisateenust Cashback pakume ainult krediitkaardi kasutajatele.
Meil on õigus igal ajal Lisateenuse pakkumine peatada ja partnerite nimekirja ilma Teie eelneva nõusolekuta muuta.

