
 

 

SÄÄSTUKAARDI ÜHTSE BOONUSPROGRAMMI ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

Kehtivad alates 01.07.2019 

Säästukaardi ühtne boonusprogramm on  Coop Eesti ülene püsikliendiprogrammi raames klientidele pakutav soo-

dustuste ja motivatsioonisüsteem.  

Boonusprogrammis osalevad kõik Säästukaart, Säästukaart+ ning Säästukaardi funktsiooniga Coop Panga mak-

sekaardi (edaspidi ühiselt nimetatud Säästukaart) omanikud.  

Boonussüsteemi põhimõtted 

• Boonuspunkte on võimalik koguda kõikides Coop Eesti kauplustes, kus kehtib Säästukaart. 

• Iga kord, kui kassas kliendi Säästukaart  registreeritakse, kogub klient oma ostu pealt boonuspunkte. Punkte 

hakatakse koguma alates esimesest ostust. 

• Boonuspunkte on kliendil võimalik koguda ka Coop Eesti kauplustes toimuvates erikampaaniates ja Coopi 

kliendiprogrammi partnerite juures. 

• Ühistul on võimalik oma liikmetele Ühistu kauplustest tehtud ostudelt arvestada lisaboonust. 

• Boonuspunktide arvestus on kalendrikuu põhine. Kuu jooksul kogutud boonuspunktid kantakse põhikaardi 

omaniku boonuskontole järgmise kuu 6. kuupäeval  

• Kogutud boonuspunktidega saab klient tasuda oma ostude eest. Tasumisel arvestatakse kogutud boonus-

punktid ümber eurodeks järgmiselt: 1000p = 1 EUR.  

• Ostu eest tasumiseks on boonuspunkte võimalik kasutada Coop Eesti kauplustes, kus on interneti püsiühen-

dusega kassasüsteem. 

• Jooksval kuul kogutud boonuspunkte saab klient kasutada alates järgmise kuu 6. kuupäevast. 

• Boonusraha saab kasutada peale seda kui kontole on kogunenud vähemalt 1 EUR väärtuses punkte.  Kliendi 

põhikaardi ja lisakaartide ostusummad liidetakse.  Kogutud boonuspunkte saab kasutada ostude eest tasumi-

seks põhikaardi omanik. 

• Boonuspunkte ei arvestata alkohoolsetelt jookidelt,  tubakatoodetelt ja tubakatoodetega seonduvatelt toodetelt, 

pandipakendilt,  Coop Eesti kinkekaartidelt ning vahendatavatelt teenustelt ja toodetelt  (lotopiletid, ühistrans-

pordi piletid, Piletilevi ja muud piletid, kirjamargid, kõnekaardid jmt). 

• Boonuspunkte ei saa kasutada tasumisel Coop Eesti kinkekaartide ja vahendatavate teenuste ja toodete (lo-

topiletid, ühistranspordi piletid, Piletilevi ja muude piletid, kirjamargid, kõnekaardid  jmt) eest. 

• Boonuspunktid kehtivad 12 kuud alates nende kogumise kuu viimasest päevast (Näide: klient saab oma 

15.03.2019.a. ostult kogutud boonuspunkte kasutada kuni 31.03.2020.a.).  

• Aegunud boonuspunktid on õigus Ühistu poolt annetada heategevuse finantseerimiseks. 

• Kasutamata boonuspunktide jääki, ostu eest tasumiseks kasutatud boonusraha ning järgmisest boonustase-

mest puuduvat ostusummat näeb klient ostutšekil. Samuti on võimalik vaadata oma boonuskonto infot interne-

tis Säästukaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.coop.ee 

• Boonuspunkte arvestatakse kliendile vastavalt ostumahule alljärgnevate põhimõtete alusel: 

 
 

    

 

Tase Ostusumma kuus /EUR Taseme punktid Maksimaalsed punktid 

 

 
I 0,01 - 99,99 5 500  

 
II 100 - 299,99 10 3000  

 
III 300,00-499,99 15 7500  

 
IV Alates 500,00 20    

 


