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Vilkår for bonus på Totalkreditlån via Coop Bank 

 
For at opnå bonus, skal man være medlem af Coop og have et 

Totalkreditlån via Coop Bank, hvor Coop Bank modtager provi-

sion fra Totalkredit. Hvis du er i restance med dit Totalkredit-

lån, vil du ikke modtage bonus, før dine forhold er bragt i or-

den. 

Hvad er bonus? 

Bonus er en årlig udbetaling på 0,075 % svarende til 750 kr. 

pr. mio. kr., du har i restgæld. Bonus beregnes kvartalsvist 

med udgangspunkt i den aktuelle restgæld og tildeles hver må-

ned svarende til 62,50 kr. pr. mio. kr., du har i restgæld. 

Sådan modtager du bonus 

Coop Danmark indsætter din bonus på den Coop-medlems-

konto, som er tilknyttet lånet. Hvis I er to debitorer/medlemmer, 

med hvert jeres medlemsnummer, vil bonus blive sat ind på 

den Coop-medlemskonto, som tilhører hovedkunden på Total-

kreditlånet. Kontoen er synlig på coop.dk og i Coop appen og 

den tildelte bonus vil fremgå af bonusoversigten, så du lø-

bende kan følge med. Bonusberegningen baseres på hele må-

neder. Det vil sige, hvis dit Totalkreditlån udbetales eller flyttes 

i løbet af juni, vil bonusberegningen ske første gang fra juli må-

ned. Bonus beregnes bagud, så bonus for juli beregnes i au-

gust, og vil først være synlig på din Coop-medlemskonto fra 

august måned. Generelt kan der gå op til 14 dage, før bonus 

tilskrives for den pågældende periode.  

Sådan bruger du bonus 

Bonus bliver samlet op på din Coop-medlemskonto og kan 

bruges i forbindelse med varekøb i Coops 1.100 butikker og på 

coop.dk. Bonus følger de generelle vilkår for bonus i Coop – 

læs mere på https://medlem.coop.dk/medlemsfor-

dele/faa+medlemsbonus  

Indberetning til Skat  

Bonus er et skattepligtigt beløb og beskattes som personlig 

indkomst. Da Coop desværre ikke kan indrapportere dit bonus-

beløb til Skat, skal du huske at gøre dette. Du vil i den forbin-

delse modtage en årsopgørelse med det eksakte skattepligtige 

beløb samt hvilken rubrik på selvangivelsen, du skal indtaste 

beløbet i.  

Ændring og ophør 

Bonusordningen er ikke tidsbegrænset, men kan ændres på 

samme vilkår som bankens øvrige produkter og priser.  
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