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Versio: 1.0 Viimeisin päivitys: 30.06.2022 

SweepBank-kanta-asiakasohjelman säännöt ja ehdot: 

SweepBank-kanta-asiakasohjelma: 

Nämä ehdot (mukaan lukien tietosuojakäytäntömme, joka on saatavilla osoitteessa 
http://www.sweepbank.com/fi/legal) säätelevät SweepBankin ("me" tai "me" tai "SweepBank") ja SweepBankin 
kanta-asiakasohjelmaan liittyvän asiakkaan "sinun" välisiä sopimusehtoja. 
 
"SweepBank-kanta-asiakasohjelma" tarkoittaa SweepBankin asiakkaille tarjottavaa kanta-asiakasohjelmaa, jonka 
avulla he voivat saada palkintoja vastineeksi ehdoissa asetettujen vaatimusten täyttämisestä. 
 
Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Kuin käytät SweepBank-kanta-asiakasohjelmaa, ja säilytä ne kirjanpitoa varten. 
Aktivoimalla SweepBank-kanta-asiakastilin hyväksyt nämä ehdot ja kaikki SweepBankin mahdollisesti julkaisemat 
lisäehdot, joita voidaan muuttaa ajoittain (yhdessä "säännöt ja ehdot"). Jos et hyväksy käyttöehtoja, älä aktivoi 
SweepBank-kanta-asiakastiliä tai käytä SweepBank-kanta-asiakasohjelmaa. 
 
SweepBank-kanta-asiakasohjelmaan osallistumisen edellytyksenä on aktiivinen SweepBank-käyttötili.  
 
SweepBank-kanta-asiakasohjelma on tarkoitettu vain luonnollisille henkilöille, jotka ovat kuluttajia.    SweepBank-
kanta-asiakasohjelmaa ei voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. 
 
Osallistuminen SweepBank-kanta-asiakasohjelmaan on vapaaehtoista, ja se tapahtuu, kun SweepBank-kanta-
asiakastili on aktivoitu, ja suostumus henkilötietojen käsittelyyn SweepBank-kanta-asiakasohjelmaa varten on 
annettu.  
 
Jos edellä mainittua suostumusta henkilötietojen käsittelyyn ei anneta, se estää sweepbank-kanta-
asiakasohjelmaan liittymisen ja osallistumisen siihen. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen 
käsittelyyn milloin tahansa vedoten tarkoituksiin, jotka liittyvät SweepBank-kanta-asiakasohjelman 
toteuttamiseen, ja suostumuksen peruuttaminen merkitsee eroamista SweepBank-kanta-asiakasohjelmaan 
osallistumisesta. 

Voimme kieltäytyä hakemuksesta liittyä SweepBankin kanta-asiakasohjelmaan mistä tahansa syystä oman 
harkintamme mukaan, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) maineen vahingoittumisen riski meille.  

 

SweepBank-kanta-asiakastili: 

SweepBank-kanta-asiakastilin aktivointi ja käyttö on ilmaista. 
 

Voit liittyä ohjelmaan vain kerran hakemalla SweepBank-kanta-asiakastiliä SweepBank-mobiilisovelluksen 
kautta. 

 
SweepBank-kanta-asiakastili luodaan nimellesi tallentamaan tai lunastamaan ansaitsemasi kanta-
asiakaspisteet. 

 
SweepBank-kanta-asiakastilin avulla voit hallita kanta-asiakaspisteitäsi ja muuntaa ne käteispalautukseksi. 
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Pisteet SweepBank-kanta-asiakasohjelmassa: 

 Voit kerätä kanta-asiakaspisteitä palkkiona tietyistä kauppiaiden tarjoamista tarjouksista, jotka on julkaistu 
SweepDeals-portaalissa ja jotka on julkaistu kauppiaiden verkkosivustoilla.  SweepBank on kolmas osapuoli 
kaikissa kauppiaiden kanssa tekemissäsi sopimuksissa, eikä se ole vastuussa mistään menetyksistä tai 
vahingoista, jotka aiheutuvat sinun ja kauppiaan välisestä vuorovaikutuksesta tällaisten ostosten yhteydessä. 
Hyväksyt, että SweepBank ei tue tai takaa kauppiaita, joihin pääsee SweepDeal-portaalin kautta, eikä heidän 
tarjoamiaan tarjouksia. 
 
Jotta voit kerätä kanta-asiakaspisteitä, sinun on siirryttävä kauppiaan verkkosivustolle SweepDeals-portaalin 
kautta.  Pisteitä myönnetään jokaisesta erillisestä tapahtumasta. 

 
Saat kanta-asiakaspisteitä heti, kun kauppias hyväksyy ostoksesi ja ilmoittaa siitä SweepBankille, paitsi 
järjestelmän vikatilanteissa, joissa pisteiden odotetaan latautuvan 48 tunnin kuluessa.  Kanta-asiakaspisteitä ei 
voi lunastaa, ennen kuin ne lisätään SweepBank-kanta-asiakastilillesi.  

 
SweepBank määrittää kustakin tapahtumasta myönnettyjen pisteiden määrän, ja tätä aihetta koskevat tiedot 
ovat saatavilla SweepDeals-portaalissa. Myönnettyjen pisteiden määrää voidaan muuttaa SweepBankin 
harkinnan mukaan. 
 
Pidätämme oikeuden peruuttaa tai palauttaa kanta-asiakaspisteiden siirrot SweepBank kanta-asiakastilillesi, jos 
havaitsemme, että olet vakavasti rikkonut näitä sääntöjä ja ehtoja.  

 
SweepBank-kanta-asiakaspisteet ovat sinulle henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää kenellekään muulle. 

 
Meillä on oikeus peruuttaa myönnetyt pisteet, vaikka se johtaisi negatiiviseen saldoon SweepBank-kanta-
asiakastilillä, jos asiaankuuluvat ostot, joihin tällainen palkinto liittyy, palautetaan mistä tahansa syystä ja 
ostohinta hyvitetään.  Jos kyseessä on negatiiviset kanta-asiakaspisteet, ne kuitataan seuraavan ostoksesi 
keräämiin pisteisiin näiden käyttöehtojen mukaisesti.  

 
SweepBank-kanta-asiakastilille kertyneet pisteet ovat SweepBankin omaisuutta, ja yritys pidättää oikeuden 
peruuttaa tällaiset pisteet tai minkä tahansa muun järjestelmän milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. 

 

Pisteiden muuntaminen käteispalautukseksi: 

Voit muuntaa SweepBank-kanta-asiakastililtäsi keräämäsi kanta-asiakaspisteet veloiksi, jotka on talletettu 
SweepBank käyttötilillesi.  

 
Voit määrittää kanta-asiakaspisteiden automaattisen siirron SweepBank-kanta-asiakastililtäsi SweepBankin 
käyttötilille jokaisen kuukauden lopussa. 

 
Sinun on muunnettava kanta-asiakaspisteet SweepBank-kanta-asiakastililtäsi vähintään kalenterivuoden 
lopussa. SweepBank lunastaa pisteesi automaattisesti käteispalautukseksi jokaisen kalenterivuoden lopussa.   

 
Pisteiden nykyinen lunastusarvo on yksi piste, joka vastaa 0,01 euroa.  
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Henkilötietojesi käsittely: 

SweepBank-kanta-asiakasohjelmaan liittyvässä tietosuojakäytännössämme (johon pääsee osoitteessa [lisää 
linkki]) esitetään tiedot, joita keräämme sinusta, miten käytämme tietoja ja kenen kanssa niitä voidaan jakaa.  
 
Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käytämme henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä sähköpostitse, 
help@sweepbank.com.  

 
 
Teollis- ja tekijänoikeudet: 

Hyväksyt, että kaikki SweepBankin sisältö, tavaramerkkioikeudet ja muu mahdollinen immateriaaliomaisuus 
(mukaan lukien kauppiaitten tai sinun toimittamasi materiaalit) kuuluu meidän omistukseemme tai on 
lisensoitu meille. Materiaalin kopioiminen verkkosivustolta on helppoa, mutta se ei tarkoita, että se olisi 
laillista. Et saa kopioida, jäljentää, jakaa, julkaista, näyttää, esittää, muokata, luoda johdannaisteoksia, lähettää 
tai millään tavalla hyödyntää mitään SweepBankista johdettua materiaalia tai mitään SweepBankin 
omistamaa materiaalia, etkä saa jakaa mitään osaa tästä sisällöstä missään verkossa, mukaan lukien lähiverkko, 
myydä tai tarjota sitä myyntiin tai käyttää tällaista sisältöä minkäänlaisen tietokannan rakentamiseen, ellemme 
ole antaneet etukäteen nimenomaista kirjallista suostumusta. 

SweepBankin rooli: 

SweepBank ei ole millään tavalla mukana eikä ole osapuolena missään liiketoimessa kauppiaitten kanssa, eikä 
se ole myöskään kauppiaitten tarjoamien tuotteiden tai palvelujen myyjä tai toimittaja. Tästä syystä meillä ei 
ole mitään lakisääteisiä velvoitteita, jotka koskevat näitä tuotteita tai palveluita tarjoavia jälleenmyyjiä. Näiden 
tosiseikkojen vuoksi emme voi vaikuttaa emmekä ole vastuussa kauppiaitten tarjoamien palvelujen ja 
tuotteiden laadusta, turvallisuudesta tai laillisuudesta tai siitä, pystyykö kauppias ja tarjoaako kauppias mitään 
palveluita ja tuotteita tai takuita niiden suhteen. Lain sallimissa rajoissa me, työntekijämme ja muut 
kumppanimme sanoudumme irti kaikesta vastuusta, joka johtuu tai liittyy tapahtumiin kauppiaitten kanssa, 
mukaan lukien (rajoituksetta) kaikki vaateet ja valitukset, jotka liittyvät realisoitumattomiin tai toteutuneisiin 
liiketoimiin, tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseen myytäväksi ja toimitettavaksi sekä tavaroiden tai palvelujen 
toteutuneeseen myyntiin tai toimituksiin, jotka liittyvät mihin tahansa tapahtumaan kauppiaitten kanssa. 
 

Vastuu: 

Kaikki tulot tai muut verot ja tullimaksut, jotka saattavat tulla maksettaviksi, ovat sinun vastuullasi, eikä 
SweepBank esitä mitään takuita SweepBank-kanta-asiakasohjelman mukaisten kanta-asiakaspisteiden 
ansaitsemisen tai käytön nykyisistä tai tulevista verovaikutuksista. 
 
SweepBank on vastuussa vain siinä laajuudessa kuin se on määritelty näissä säännöissä ja ehdoissa, mutta sillä 
ei missään tapauksessa ole muuta velvoitetta, velvollisuutta tai sopimusvastuuta kauppiaan tai sinun 
aiheuttamistasi vahingoista (mukaan lukien huolimattomuus, velvollisuuksien rikkominen tai muu vahinko).  
 
SweepBank ei ole vastuussa huolimattomuudestamme johtuvista vammoista tai kuolemista. 
 
SweepBank on vastuussa vahingoista vain, jos osoitetaan, että tällaiset vahingot ovat seurausta SweepBankin 
laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. 
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Emme ole sopimusperusteisesti vastuussa sinulle tai millekään muulle oikeushenkilölle vahingoista (mukaan 
lukien huolimattomuus, velvollisuuksien rikkominen tai muu haitta) tai muuten tulojen tai liiketoiminnan 
menetyksistä, odotettujen säästöjen menetyksistä tai voiton vähenemisestä tai mistään epäsuorista, erityisistä 
tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai vahingonkorvausvaatimuksista, vaikka nämä vaatimukset 
johtuisivat (tai olisivat syntyneet) SweepBankin velvoitteiden tai sen toimitusten laiminlyönnistä viiveellä tai 
muulla näiden  sääntöjen ja ehtojen noudattamatta jättämisellä.  
 
Ellei säännöissä ja ehdoissa nimenomaisesti toisin mainita, kaikki ehdotukset, takuut, ehdot ja muut määräykset 
(lain, säädösten tai muun vastaavan, nimenomaisesti ja niihin vihjatut) eivät kuulu käyttöehtoihin, paitsi 
petostapauksissa tai jos laki ei salli tällaista poissulkemista. 
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että SweepBank ei ole vastuussa sinulle tai kenellekään muulle henkilölle sisällöstä, 
jonka olet luonut tai tuottanut tapahtumien (tai liiketoimien) yhteydessä kauppiaitten kanssa, tai mistään 
tällaiseen sisältöön tai liiketoimiin liittyvästä toiminnasta tai yhteydenpidosta, 
 
Tämän osion ehdot pysyvät voimassa näiden sääntöjen ja ehtojen päättymisen jälkeen. 

 

Yleiset säännökset: 

Voit lopettaa SweepBank-kanta-asiakasohjelman käytön milloin tahansa.  
 
Voimme oman harkintamme mukaan muuttaa ostoksistasi ansaitsemiesi kanta-asiakaspisteiden määrää tai 
lunastettavien pisteiden vähimmäismäärää tai enimmäismäärää tai ajanjaksoa, jonka aikana sinun on 
käytettävä pisteitäsi tai palkintojasi SweepBank-kanta-asiakasohjelmassa, ilmoittamalla siitä sinulle kirjallisesti 
vähintään 30 päivää etukäteen. Muutos tulee voimaan ilmoituksessa ilmoittamastamme päivästä. 
 
SweepBank pidättää oikeuden välittömästi yksipuolisesti milloin tahansa lopettaa tai keskeyttää osallistumisesi 
SweepBank-kanta-asiakasohjelmaan ja vähentää kaikki ansaitsemasi pisteet, jos se toteaa, että et ole 
noudattanut näitä sääntöjä ja ehtoja tai rikot SweepBankin käyttöehtojasi tai mitä tahansa muuta sopimusta 
kanssamme tai olet käyttäytynyt millään tavalla tai missä tahansa määrin SweepBankin liiketoimintaa tai muita 
intressejä vastaan. Irtisanominen tulee voimaan välittömästi, ja tässä tapauksessa menetät 
peruuttamattomasti ja kokonaan kaikki SweepBank-kanta-asiakastilillesi   keräämäsi pisteet. 
 
SweepBank voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin milloin tahansa. Tällaiset muutokset julkaistaan 
verkkosivustolla (https://www.sweepbank.com/legal) ja SweepBank-mobiilisovelluksessa. Muutokset tulevat 
voimaan heti sen jälkeen, kun asiaankuuluvat tiedot on julkaistu verkkosivustolla, ellei verkkosivustolla toisin 
mainita.  
 
Jos jokin näiden sääntöjen määräys tai sen osa katsotaan laittomaksi, pätemättömäksi tai 
täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen määräys erotetaan näistä säännöistä, eikä se vaikuta muiden 
määräysten oikeusvoimaan ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Nämä säännöt korvaavat kaikki aiemmat 
SweepBank-kanta-asiakasohjelmaa koskevat sopimukset, ilmoitukset ja esitykset. 
 
Edellä mainittujen lisäksi SweepBank pidättää oikeuden (i) lopettaa SweepBank-kanta-asiakasohjelman milloin 
tahansa; (ii) ja/tai peruuttaa tai lakkauttaa SweepBank-kanta-asiakasohjelman ja/tai pisteet (mukaan lukien, 
mutta ei rajoittuen, lunastus ja tällaisten myöntäminen) ja/tai kanta-asiaksastilin kohtuullisella varoitusajalla 
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sinulle sähköpostitse tai julkaisemalla tällaisen ilmoituksen verkkosivustollamme osoitteessa [include link] tai 
SweepBank Mobile App -sovelluksen kautta. 
 
Sen estämättä, mitä näiden yleisten ehtojen kohdassa 3 määrätään, SweepBank-kanta-asiakasohjelman 
päättyessä tämän osion mukaisesti kaikki SweepBank-kanta-asiakastilillesi keräämäsi kanta-asiakaspisteet 
muunnetaan käteiseksi ja siirretään SweepBankin käyttötilillesi.  
 
Jos nämä säännöt ja ehdot eivät ole tai eivät selvästi vastaa ratkaisua mihinkään mahdollisesti syntyvään 
asiaan, SweepBankilla on yksinomainen harkintavalta päättää lopullisesti tällaisesta asiasta. 
 
Näihin ehtoihin sovelletaan Maltan lakia, mutta kaikki Suomen lain mukaan kuluttajansuojaa varten myönnetyt 
pakolliset suojat koskevat sinua. Voit nostaa kanteen SweepBankia vastaan vain siinä Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa, jossa sinulla on kotipaikka, tai Maltalla. SweepBank voi nostaa kanteen sinua vastaan siinä 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jossa sinulla on kotipaikka. Molemmat osapuolet voivat nostaa vastakanteen 
siinä tuomioistuimessa, jossa alkuperäinen kanne on vireillä. 

 

Yhteystiedot: 

 SweepBank-kanta-asiakasohjelmaa operoi ja mainostaa Ferratum Bank p.l.c., ST Business Centre 120, The 
Strand, Gzira, GZR 1027 Malta. Ferratum Bank p.l.c., joka on rekisteröity Maltan lakien mukaisesti Maltan 
yritysrekisteriin rekisterinumerolla C56251, lisensoitu ja valvottu Maltan rahoituspalveluviranomaisen 
toimesta, lmdina Road, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Malta 
(http://www.mfsa.com.mt/) luottolaitoksena pankkilain mukaisesti.  

 

 


