
Poäng och bonus – så fungerar det! 

Från 1 februari uppdaterar vi vårt bonussystem och nedan börjar gälla.  

Om du är medlem i Klubb Hjärtat och stammis på ICA får du en poäng* för varje inköpskrona. Betalar 
du med något av ICAs kort i våra apotek eller på ICA, får du dessutom 20 extra poäng (gäller ej på 
apotekhjärtat.se).  

Om du är försäkrad hos ICA Försäkring samlar du en stammispoäng per krona erlagd i 
försäkringspremie. 

Stammispoängen samlar du in månadsvis, från första till sista dagen i kalendermånaden. När månaden 
är slut räknar vi ihop dina poäng, och om du har mer än 2 000 poäng omvandlar vi dem till bonus. 
Poängen gäller en månad, sen börjar räkningen om igen. 

Bonus från ICA Banken. Som kund hos ICA Banken har du möjlighet till dubbel bonus när du handlar 
för 2000 kr och betalar med ICA Bankkort på ICA och Apotek Hjärtat och samtidigt sparar, sätter in din 
lön, pension eller studiemedel (CSN), sparar eller har ett lån hos dom.  Läs mer på 
www.icabanken.se/dubbel-bonus 

Som stammis på ICA kan du även få bonus genom att använda några av ICAs partners och 
vardagstjänster.  

Hur många poäng behöver jag för att få bonus? 

För att få bonus samlar du månadsvis poäng som ger dig följande bonus: 

 2000 – 3999 poäng  25 kronor 

 4000 – 5999 poäng  50 kronor 

 6000 – 7999 poäng  75 kronor 

 8000 eller fler poäng  150 kronor 

Du kan få ännu mer bonus om du har ett engagemang hos ICA-banken och betalar med ICAs bankkort, eller om 
du är kund hos några av ICAs utvalda partners. 

Om du endast är medlem i Klubb Hjärtat samlar du bonuspoäng* enligt ovan bonusmodell hos Apotek 
Hjärtat.  

* På Apotek Hjärtat utgår inte poäng på köp av läkemedel och andra varor på recept, presentkort, miljöplastpåsar och 
förmedlade varor och tjänster. Du får heller inte poäng vid krediteringar, rabatter, rabattkuponger, tillgodkvitton etc.  

På ICA utgår bonuspoäng inte vid betalning av läkemedel på recept och förmedlade varor t.ex. från Systembolaget, Apoteket 
AB eller postorderföretag. Poäng utgår heller inte på presentkort, tobak, lotter, tips, spel, biljetter eller vid betalning av 
tjänster exempelvis uthyrning av film. Krediteringar, rabatter, rabattkuponger, tillgodokvitton, returglaskvitton etc berättigar 
inte heller till poäng. 


