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Kom godt
i gang med
at bruge dit
nye kort
Hent appen

Dette BONUS magasin giver dig et indblik i nogle af
de mange steder, hvor du kan betale med dit Forbrugsforeningskort.

D

u kan ikke se alle de mere end 4000 butikker, der er med i Forbrugsforeningen. Men du får et udpluk af nogle af de mest populære butikker fra forskellige brancher. Vær opmærksom på at nogle
butikskæder ikke har alle deres butikker med.

Find alle butikker med bonus

På fbf.dk og i appen kan du til enhver tid se samtlige butikker, hvor du
kan betale med Forbrugsforeningskortet og få bonus.
Vi anbefaler at du henter appen, så du altid har en komplet oversigt
lige ved hånden. I appen kan du også følge dit forbrug og se hvor meget bonus, du har optjent.

Gå ikke glip af nyhederne

Der kommer løbende nye butikker i samarbejdet, som naturligvis opdateres i appen og på fbf.dk.
Du kan også følge os på Facebook og tilmelde dig nyhedsmailen, så
går du ikke glip af information om de nye samarbejder, gode tilbud og
medlemsarrangementer.
Tilmeld dig nyhedsmailen på f-mail.nu og find Forbrugsforeningen på
Facebook.

NR. 02 � 2021

BONUS

Kom hurtigt i gang
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Nu er det bare at finde en butik, hvor du kan betale med Forbrugsforeningskortet. Kig BONUS magasinet igennem og bliv inspireret – og
husk, der er mange flere butikker på fbf.dk og i appen.
Vær opmærksom på, at første gang du betaler med kortet, skal du
bruge chip og pinkode.
Rigtig god bonusjagt!

Har du glemt pinkoden?
Så er der hjælp at hente i Min FBF Konto. Gå ind på mitfbf.dk
og log ind med NemID, her kan du altid se din pinkode.
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Butikker
med bonus

Her er et udvalg af partnere, hvor du optjener
bonus, når du handler med dit betalingskort fra
Forbrugsforeningen.
BUTIK

WEBSHOP

FYSISK BUTIK

Apoteker
Webapoteket

webapoteket.dk		

BONUS

5%

Autorustbehandling
Mercasol Center		

Hele landet *

10%

Autoværksted og -tilbehør
Carglass		
Dansk Bilglas		
Quickpoint
quickpoint.dk
Super Dæk Service sds.dk

Hele landet
Hele landet
Hele landet
Hele landet

5%
5%
10%
10%

Bagere			
Emmerys		
Hele landet
Farumhus		
Nordsjælland og
		
Storkøbenhavn
Lagkagehuset		
Hele landet

6%
6%
6%

Bank			
Lån & Spar Bank
lsb.dk/fbf
(fordelagtige bankprodukter)
Blomsterforretninger
Abella Blomster
abella-blomster.dk Storkøbenhavn
Netbuket.dk
netbuket.dk 		

11%
15%

Benzinstationer			
Bonus automat		
Hele landet
Uno-X automat		
Hele landet

0,9%
0,9%

Bilsyn			
Bilsyn Plus		
Hele landet *

7,5%

Biludlejning			
Europcar		
Hele landet
Hertz biludlejning		
Hele landet

9%
15%

* Ikke alle butikker er med i Forbrugsforeningen. Se hvilke på fbf.dk og i appen.
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BUTIK

WEBSHOP

FYSISK BUTIK

BONUS

Biografer
Atlas Biograferne
Kosmorama

atlasbio.dk
kosmorama.dk

Storkøbenhavn
Nordsjælland

12%
12%

Bog- og papirhandlere
Libris
libris.dk
Liveboox
liveboox.com
Saxo Premium
saxo.com/ff
Boligtekstiler
Bahne
bahne.dk
Home-tex.dk
home-tex.dk
Imerco
imerco.dk
Imerco og Imerco Home
Sinnerup
sinnerup.dk
Briller/Optik
Profil Optik
Thiele

4%
10%
6,5%
Hele landet

Hele landet
Hele landet

5%
10%
2%
5%
5%

Hele landet *
Hele landet

9%
10%

* Ikke alle butikker er med i Forbrugsforeningen. Se hvilke på fbf.dk og i appen.

Vælg en bank, der
giver dig penge for
at have penge på
lønkontoen
Ring 3378 1916, book
på lsb.dk/fbf eller
skriv til fbf@lsb.dk

TIL DIG, DER
IKKE TAGER
CHANCER

gsforeningen-Bonus_210130_89x45.indd 2

SDS.dk

29.01.2021
BONUS

10%

PÅ SAMTLIG
E VARER

ÅBENT
HVER DAG

8-20
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BUTIK

WEBSHOP

FYSISK BUTIK

Byggemarkeder
Bauhaus
Silvan
XL Byg

bauhaus.dk
silvan.dk

Hele landet
Hele landet
Sjælland *

Børnetøj
Booztlet.com
Molly & My
Titte Boo
Stylepit.dk

booztlet.com
mollyogmy.dk
titteboo.dk
stylepit.dk

BONUS
6%
6%
6%
6%
10%
8%
9%

Sjælland

Catering og diner transportable
Bilka mad ud af huset bilkamadudafhuset.dk Hele landet
SmagSalling
smagsalling.dk
Aarhus
Chokolade og konfekture
Easis
easis.dk
Sv. Michelsen
Social Foodies
socialfoodies.dk

7

2%
2%

Sjælland
Storkøbenhavn
og Aarhus

Computere og tilbehør
Coolshop
coolshop.dk
Duka
duka.dk

10%
6%
10%
2%
7%

* Ikke alle butikker er med i Forbrugsforeningen. Se hvilke på fbf.dk og i appen.

6%
Click & Collect

Få et gratis synstjek
Vi tjekker om der skal foretages udbedringer, inden bilen kan gå igennem syn
– og skal der det, får du ekstra 10% på
regningen ud over din medlemsbonus.*

Bonus 10%
Tilbuddene kan ikke kombineres med andre
rabatter/aftaler og gælder t.o.m. 31. oktober
2021. *Dækker arbejdstid og reservedele
relateret til evt. udbedringer.

GRATIS
SYNSTJEK

BONUS
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BUTIK

WEBSHOP

FYSISK BUTIK

My Trendy Phone

mytrendyphone.dk

Power

power.dk

Storkøbenhavn og
Nordsjælland
Hele landet

9%
2%

jupiter.dk
jupiter-ekstra.dk

Storkøbenhavn og
Nordsjælland *
Hele landet
Storkøbenhavn

9%
9%
9%

Cykler
Fri Bikeshop
Jupiter Cykler
Jupiter Ekstra

BONUS

Dagblade, ugeblade og magasiner
Bonnier Shop
bonniershop.dk
Forbrugerrådet Tænk taenk.dk
Dagligvarer
HomeMate
Meny
Måltidsboxen
Osuma
RetNemt
Sartorvet

maaltidsboxen.dk
osuma.dk
retnemt.dk
sartorvet.dk

9%
10%
Storkøbenhavn
Hele landet *

5%
2%
7%
2%
2%
2%

* Ikke alle butikker er med i Forbrugsforeningen. Se hvilke på fbf.dk og i appen.

*
Få 9% bonus på cykler og cykeludstyr.
* Ikke alle butikker er med i Forbrugsforeningen. Se hvilke på fbf.dk og i appen.

Få måltidskasser leveret til døren
med op til 10% bonus.

FBF MEDLEMMER FÅR

ALTID 10% BONUS
– OGSÅ PÅ TILBUD
BRILLESTEL | BRILLEGLAS
KONTAKTLINSER | SOLBRILLER
ØJENLASERBEHANDLING

Flere kort
mere bonus
Del ud af dit medlemskab af Forbrugsforeningen, så
er I ﬂere til at optjene bonus.

H

ar du prøvet at gå glip af bonus, fordi en fra din husstand ikke
havde dig og dit Forbrugsforeningskort med ude at handle? Det
kan du lave om på. Giv din ægtefælle, samlever eller hjemmeboende
barn over 18 år, deres eget kort, så optjener I bonus sammen.
Sæt dig sammen med den kommende kortindehaver, og bestil husstandskort på husstand.fbf.dk. I skal begge have NemID parat, så er
kortet bestilt på under 5 minutter.
Det kan du med et husstandskort:
• Betale i alle butikker tilknyttet Forbrugsforeningen og optjene bonus
• Se rådighedsbeløb og posteringer i Forbrugsforeningens app og på
mitfbf.dk
Husstandsmedlemmet har ikke egen konto, men har kort til den konto,
der ejes af medlemmet.

Flere kort mere bonus!
Bestil på husstand.fbf.dk
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WEBSHOP

Simple Feast
Skagenfood
Supermarco

simplefeast.com
skagenfood.dk

Dametøj
Bahne
Bitte Kai Rand
Booztlet.com
Brunø Tøj
Designers Market
Gant
Gundtoft
HL Mode
Laura Thomsen Luxury
Lisen
Johs. Clausen
Minus
Nanna XL
Noa Noa
Rosemunde
Selected
Stylepit.dk

bahne.dk
booztlet.com
btrendy.dk
gundtoft.dk
laurathomsen.com
lisen.dk
johsfashion.dk
minus.dk
nanna-xl.dk
noanoa.dk
rosemunde.dk
stylepit.dk

BONUS

FYSISK BUTIK

København
Hele landet
Storkøbenhavn
Nordjylland
Sjælland *
Hele landet
Hele landet
Nordsjælland
Nordsjælland
Sjælland
Hele landet
Hele landet
Hele landet *
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BONUS
10%
2%
10%
5%
9%
6%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
15%
5%
9%
9%
9%
9%

* Ikke alle butikker er med i Forbrugsforeningen. Se hvilke på fbf.dk og i appen.

2% bonus i 27
Menybutikker
Find dem på fbf.dk og i appen.
Du kan spare mere end
50% på varmeregningen
Optjen bonus på Modstrøms
nye stilrene og støjsvage
varmepumper.

5%

Læs mere på www.
modstroem.dk/varmepumper

BONUS
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BONUS

Dyrehandel			
Bonnie Dyrecenter		
Hele landet
DollarDog
dollardog.dk
Nordsjælland
Dyrenes Beskyttelse dyrenesbeskyttelse.dk
Dyrenes Eldorado
dyrenes-eldorado.dk Sjælland

5%
9%
10%
6%

El-, gas- og varme			
Modstrøm
modstroem.dk		
YX Fyringsolie
fyringsolie.dk/forbrugsforeningen

5%
1,5%

Farvehandlere			
Deco Farver
decofarver.dk 		
Flügger
flugger.dk
Hele landet *
Røverkøb
roverkob.dk
Storkøbenhavn

10%
9%
9%

Ferieboligudlejning			
Dansommer
dansommer.dk		
FBF Ferieboliger
feriebolig.fbf.dk		
Jesperhus
jesperhus.dk		
Landal Greenparks landal.dk
Jylland
Novasol
novasol.dk		
Ribe Byferie
ribebyferie.dk
Jylland

10%
17%
9%
10%
10%
9%

* Ikke alle butikker er med i Forbrugsforeningen. Se hvilke på fbf.dk og i appen.

9
%
bonus

Optjen 1,5%*
bonus når du køber
fyringsolie hos YX.
*Bonussats er gældende fra 20. juli 2021

Læs mere om YX Fyringsolie på
www.fyringsolie.dk eller ring på
70 15 99 99 hele døgnet

net
Vi sidder klar hele døg

99 99
Tlf: 70ent15
det bedste
Forv
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17%

Forbrugsforeningens
Ferieboliger

BONUS

Din medlemsfordel
med 17% bonus
ØSTERVANG FERIECENTER

FERIELEJLIGHEDER I KØBENHAVN

VISIT COPENHAGEN

København: Islands Brygge

Hold ferie i skønne København og oplev storbyens mange seværdigheder.

Marielyst: Østervang

FERIELEJLIGHEDER I BERLIN

Feriecentret på Falster ligger kun få
hundrede meter fra en af Danmarks
bedste badestrande.
GRØNNESTRAND FERIECENTER

Berlin: Prenzlauer Berg

Hold ferie i det hippe Berlin. Et godt
bud på familiens storbyferie.
FERIELEJLIGHED I RØDBY

Vesterhavet: Grønnestrand

Feriecentret ligger i Jammerbugten
midt i den uberørte og unikke natur.

Lalandia i Rødby

Stor 8 personers feriebolig med egen
sauna & spa. Adgang til AquaDome
og Monky Tonky Land.

Book og læs mere om dine
muligheder på feriebolig.fbf.dk

12 %
bonus

Få 12 % bonus på dit
mobilabonnement

9%

BONUS

www.evidensia.dk

Tag væk og kom tættere på

HINANDEN

10% BONUS
landal.dk
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BUTIK

WEBSHOP

FYSISK BUTIK

Fitnesscentre
Go2fitness
Loop Fitness

go2fitness.dk
loopfitness.dk

Sjælland og Fyn
Hele landet

Forsikring
Runa/LB Forsikring

runa.dk

Helsekost
Helselageret
Natur Poteket
Ren Kost

BONUS

10%
10%

(Fordelagtige forsikringsprodukter)

Frisører
Poul M
Stuhr
Zenz Økologisk Frisør
Guld & Sølv
Aveny
Guldfuglen
Guldsmed Dirks

15

aveny.dk
dirksdesign.dk
Helselageret.dk

Hele landet
Storkøbenhavn
Storkøbenhavn

9%
9%
9%

Storkøbenhavn
Sjælland
Storkøbenhavn

9%
9%
9%

Storkøbenhavn
Aarhus

9%
9%
7%

Få op til
15% bonus
på tandlægeregningen.
Find din tandlæge
på fbf.dk og i appen.

Kager og brød fra kvalitetsbagere
med 6% bonus.
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Herretøj
Booztlet.com
Brunø Tøj
Gant
Jack & Jones
Jardex
Kaufmann
Selected
Stylepit.dk
Troelstrup
Tøjeksperten
Wagner

booztlet.com
btrendy.dk

Isenkram
Bahne

BONUS

København
Hele landet *
Hele landet *

6%
9%
9%
5%
9%
9%
9%
9%
7,5%
4,5%
4,5%

Hele landet

10%

power.dk

Hele landet
Storkøbenhavn *

2%
10%

bahne.dk

Hele landet

Nordjylland
Hele landet
Hele landet *
Storkøbenhavn
Hele landet *
Hele landet *

jardex.dk
stylepit.dk
toejeksperten.dk
wagner.dk

Høreapperater
Din Hørespecialist
Hårde Hvidevarer
Power
Punkt1

FYSISK BUTIK

5%

* Ikke alle butikker er med i Forbrugsforeningen. Se hvilke på fbf.dk og i appen.

2%
BONUS

DANMARKS NYE ELEKTRONIKGIGANT

Se vores tilbud på power.dk/avis

4,5% BONUS

www.toe je kspe rte n.dk
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BUTIK

WEBSHOP

FYSISK BUTIK

BONUS

H.W. Larsen
Imerco
Imerco og
Imerco Home
Sinnerup

hwl.dk
imerco.dk

Storkøbenhavn

9%
2%

Hele landet
Hele landet

5%
5%

sinnerup.dk

Kaffe- og tehandlere
Hans & Grete
kaffe-the.dk
Aarhus
Østerlandsk Thehus osterlandskthehus.dk Storkøbenhavn

9%
10%

Kommunikation: Mobil, tele- og bredbånd
Duka
duka.dk/dukatale/forbrugsforeningen
Eesy
eesy.dk
Telebonus
telebonus.dk
YouSee fastnet
yousee.fbf.nu

7%
12%
10%
6%

Kroer og hoteller
Arp-Hansen
Hotel Group
arp-hansen.dk
Hele landet
Color Hotel Skagen
Nordjylland
Hotel Christiansminde
Fyn
Milling Hotels
Fyn *
Small Danish Hotels smalldanishhotels.dk/fbf

9%
10%
9%
9%
9%

* Ikke alle butikker er med i Forbrugsforeningen. Se hvilke på fbf.dk og i appen.

Danmarks
billigste
telefoni med
10% bonus

9%
bonus

SMALL DANISH HOTELS

Find hyggelige kroer og skønne hoteller på smalldanishhotels.dk/fbf

BONUS
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WEBSHOP

Legetøj
Buddy
Coolshop
Legebutikken
Lirum Larum Leg

coolshop.dk
legebutikken.dk
lirumlarumleg.dk

Lingeri
Femilet
HL Mode

FYSISK BUTIK

Hele landet
Storkøbenhavn

BONUS

8%
2%
10%
10%

femilet.dk

Hele landet
Nordsjælland

9%
9%

Lædervarer
Galleri Bon Gout
Neye
Madamechic

bagsonline.dk
neye.dk
madamechic.dk

Hele landet
Hele landet

9%
6%
9%

Møbler
BoConcept
Brdr. Friis
Delfin Sengecenter
Mandalay
Sega Gardinbus
Sinnerup
Unoliving

boconcept.com
brdr-friis.dk
delfinsengecenter.dk
mandalay.dk
sega.dk
sinnerup.dk
unoliving.dk

Hele landet
Storkøbenhavn
Storkøbenhavn
Hele landet
Sjælland
Hele landet

5%
5%
9%
6,5%
7%
5%
6%

Ring på 70 20 10 72
eller besøg sega.dk

7%
bonus

FÅ 7% BONUS PÅ GARDINER OG MARKISER

Designmøbler
www.brdr-friis.dk

5%

B onus

Mellemvangen 30, Brønshøj Tlf. 3880 0005
Gladsaxevej 311, Søborg Tlf. 3969 9090
Mandag - fredag 10-18 / Lørdag 10-15

BONUS
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FYSISK BUTIK

BONUS

Naturgas samt -service
DCC Energi
naturgas.dccenergi.dk

5%

Oplevelser & Attraktioner
Bakken turbånd
Storkøbenhavn
BonBon-Land
bonbonland.dk
Sjælland
Canal Tours
stromma.dk
Storkøbenhavn
Eventyrteatret
eventyrteatret.dk
Forbrugsforeningen
billetportal
billet.fbf.dk
Fårup Sommerland faarupsommerland.dk
Nordsøen Ocenarium nordsoenoceanarium.dk
Nordjylland
Sommerland Sjælland
sommerlandsj.dk
Sporvejsmuseet
Skjoldenæsholm
Sjælland
Wallmans
Cirkusbygningen
Storkøbenhavn
Zoo København
zoo.dk
Zoo København
Storkøbenhavn

Alt fra Royal Copenhagen til Eva Trio.
Du får op til 5% bonus på isenkram.

udforsk naturen

TIGT FRILUFTSUDSTYR
9% MEDLEMSBONUS • KÆMPE UDVALG AF BÆREDYG
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OG -BEKLÆDNING

Besøg os i København, Field’s, Lyngby, Roskilde, Odense, Kolding, Aarhus, Randers og Aalborg eller på friluftsland.dk

9%
5%
6%
9%
5-9%
9%
10%
10%
9%
10%
9%
4%

BONUS
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BONUS

Parkerings- og garageanlæg
Q-Park		

Hele landet

10%

Privathospitaler og -klinikker
Memira Øjenklinikker
Udlandsvaccinationen I/S

Hele landet
Storkøbenhavn

7%
10%

Radio & TV			
Bang & Olufsen
bocopenhagen.dk
Hele landet *
Power
power.dk
Hele landet

6%
2%

Rejsebureauer			
Atlantis Rejser
atlantisrejser.dk 		
DFDS
dfds.dk
Storkøbenhavn
Folkeferie.dk
folkeferie.dk		
Smyril Line
smyrilline.dk
Jylland
Spies
spies.dk		
TUI
tui.dk		

4%
5,5%
4%
5%
4%
4%

Rengøring og vinduespolering
Servicefirmaet Renell A/S

10%

Nordsjælland

* Ikke alle butikker er med i Forbrugsforeningen. Se hvilke på fbf.dk og i appen.

Dit Forbrugsforeningskort
giver dig bonus når du
tanker hos Uno-X

Du optjener 0,9% i bonus.
Hvilket svarer til 10 øre pr. liter,
ved en literpris på 11,20 kr.

Bare det snart
var vinter.
Du kan roligt glæde dig til vinter.
Gran Canaria og Tenerife har stille bjerge,
livlige byer, gastronomiske glæder og en ægte
kanarisk atmosfære - og vi har hoteller,
hvor du straks mærker varmen omkring dig.
Med Spies får du mere end 60 års erfaring,
en tryg rejse og flere personlige oplevelser
end nogensinde før. Så bestil nu
og føl velvære til vinter.

Bonus 4 %

Ferie
Tryghed
Erfaring
Kvalitet
For pengene

4
%
BONUS
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Restauranter og caféer
Café A
Café Karma
Café Mauritz
Café Vivaldi
Dalle Valle
Early Bird
earlybird.dk
Grøften i Tivoli
Monarch
Rideudstyr
Heri Rideudstyr
Riders Deluxe
Skohandlere
Growingfeet
Paw Sko
Skoringen

heri.dk
ridersdeluxe.dk

FYSISK BUTIK

Hele landet
Jylland
Fyn
Hele landet
Hele landet
Storkøbenhavn
Hele landet
Nordsjælland

23

BONUS

10%
10%
7%
9%
10%
5%
6%
9%
7%
5%

Hele landet
Sjælland *

6%
9%
9%

Skønhed og hudpleje
Billigparfume.dk
billigparfume.dk
Brandshop
brandshop.dk
Charlotte Bonnen
charlottebonnen.dk
House of Beauty

Storkøbenhavn
Storkøbenhavn

5%
7%
9%
9%

Slagtere
Centerslagteren Stenløse
Mad med Mere Damhustorvet
Mad med Mere Slagter Lilholm
Mad med Mere Slagter Stiller
Slagter Baagø Helsingør
Slagteren i Rosengårdscentret

Sjælland
Storkøbenhavn
Storkøbenhavn
Nordjylland
Nordsjælland
Fyn

8%
9%
9%
9%
10%
9%

Sport
Eventyrsport
Friluftsland
Intersport
Løberen
Løberen
Unisport

growingfeet.dk

BONUS

eventyrsport.dk
friluftsland.dk
loberen.dk
unisport.dk

Hele landet
Hele landet
Sjælland *
Hele landet
Storkøbenhavn

7%
9%
7%
5%
7%
7%

* Ikke alle butikker er med i Forbrugsforeningen. Se hvilke på fbf.dk og i appen.

BONUS

24
BUTIK

NR. 02 � 2021
WEBSHOP

Taxikørsel
4 x 27 Taxi
4 x 27 Taxi
4 x 27 Taxi
4 x 27 Taxi
4 x 27 Taxi
4 x 27 Taxi
4 x 27 Taxi
Vin og Spiritus
Glud Vin
Laudrup Vin &
Gastronomi

FYSISK BUTIK

BONUS

Storkøbenhavn
Holstebro kommune
Struer Kommune
Sønderborg Kommune
Aarhus Kommune
Odense Kommune
Frederikshavn Kommune
gludvin.dk

Jylland *

laudrup.dk

Storkøbenhavn

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
12%
7%

* Ikke alle butikker er med i Forbrugsforeningen. Se hvilke på fbf.dk og i appen.

OP TIL

15%

BONUS

Find blomster med bonus
på fbf.dk og i appen
ALTID GRUNDIG &
SERIØS VEJLEDNING

5%

BONUS
ONLINE

Butikkerne bugner
af lækkert løbegrej,
og nu kan du også
handle online til
fordelagtige priser på
loberen.dk
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Gode råd til
mere bonus
Få svar på de mest almindelige spørgsmål omkring
medlemsskabet og optjening af bonus.
1. Dette kan du betale
med kortet
Du kan betale alt, hvad en forretning tilbyder – til den pris varen er mærket med –
med dit betalingskort fra Forbrugsforeningen. Du kan også betale udsalgsvarer,
nedsatte varer, tilbudsvarer, serviceydelser samt leje af en vare med dit betalingskort. Ved ophørsudsalg kan betalingskortet dog ikke benyttes. Forretningerne må
ikke skilte og annoncere med undtagelser.
Har en forretning aftale om rabat/bonus
med fx et deal-tilbud eller en klub/forening, som du også er medlem af, kan du
ikke benytte en sådan rabataftale samtidig med, at du betaler med dit betalingskort fra Forbrugsforeningen. Det samme
gælder, hvis en forretning selv har en
bonusordning, hvor du over en længere
periode opsparer bonus.
Forhandler du om prisen på en vare, serviceydelse eller håndværksarbejde, kan
du ikke betale med betalingskortet, medmindre du i forvejen har oplyst, at du ønsker at betale med kortet og butikken har
accepteret det.
Ved indhentning af tilbud på en vare, serviceydelse eller håndværksarbejde, skal
du også oplyse, at du ønsker at betale
med betalingskortet.
Ved aftale om et selskabsarrangement,
hvor der indhentes et tilbud på arrangementet, skal du oplyse, at du ønsker at betale med betalingskortet, inden aftalen indgås. Du kan ikke benytte betalingskortet til
at betale et arrangement, som du ikke selv
står for, fx for en forening du er medlem af.
Du kan ikke altid forvente at kunne betale
en tillægsydelse, som leveres af tredjepart med betalingskortet. Det kan fx
gælde arbejdsløn ved reparation af cykler
eller pålægning af tæpper, varme ved leje
af feriebolig, ydelser udført af et andet firma og lignende. Spørg derfor altid herom,
inden aftalen indgås.

Du kan ikke altid forvente at kunne anvende dit betalingskort ved køb af gavekort,
spørg derfor altid i forretningen. Et gavekort, der er betalt med betalingskortet,
kan ikke byttes til kontanter.
Du kan ikke købe oplevelserspakker, frimærker, tobak, tips, lotto og spil med dit
betalingskort fra Forbrugsforeningen.

2. Sådan betaler du med
betalingskortet i for
retningerne
Når du betaler med dit betalingskort i en
forretning, bruger du betalingskortet således:
Terminaler
Du betaler med kortet, som når du betaler
med dit Dankort. Første gang du anvender
dit nye kort, skal du sætte chippen i terminalen og indtaste pinkode. Herefter kan
du benytte den kontaktløse betalingsfunktion og betale med chip og pinkode, når
det kræves.
Webshops
Ved køb hos webshops med Forbrugsforeningens betalingskort indtaster du
kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre
(står bag på kortet). Ved køb over ca. 350,kr. træder 3D Secure i kraft, hvor du skal
godkende købet med en sms-kode eller
NemID. Ligesom det opleves ved andre
betalingskortbetalinger.
Depositum
Såfremt du i forbindelse med et køb anvender dit betalingskort til depositum eller anden forudbetaling til forretningen,
hæfter du selv for denne betaling, såfremt
ydelsen ikke skulle blive leveret.

3. Returnering af varer
Forretningerne har meget forskellige regler for returnering og ombytning af varer.
Spørg derfor altid inden du handler, så er
du på den sikre side.
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Hvis en vare returneres, og der udstedes
kreditnota, skal beløbet blive tilbageført
på din medlemskonto, den dag returneringen sker. Jf. købeloven kan forretningerne
vælge at udstede et tilgodebevis.

4. Kreditmaksimum
For hver medlemskonto fastsættes normalt et kreditmaksimum på 10.000,- kr.,
som skal dække køb mv., indtil betaling
sker. Købsperioden er til og med 8. sidste hverdag i hver måned. Købsperioder
og betalingsfrister findes på fbf.dk. Når
medlemskabet har været aktivt i mindst
et år, og alle betalingsfrister er overholdt,
kan Forbrugsforeningen bevilge et større
kreditmaksimum. Der foretages en kreditvurdering af din ansøgning. Et evt. afslag
begrundes ikke.
Forhøj dit kreditmaksimum
Søg om at forhøje dit kreditmaksimum på
fbf.dk under Selvbetjening. Ved forhøjelse
op til 20.000,- kr. skal du udfylde formularen på fbf.dk, under Selvbetjening.
Ved forhøjelse over 20.000,- kr. skal du
også fremsende oversigt over skatteoplysninger for indeværende samt sidste år
gældende for alle i husstanden.
Ændring af kreditmaksimum har først virkning fra det tidspunkt, meddelelse herom
er givet til kontohaver. Det er gratis at få
ændret kreditmaksimum – hvad enten
kreditmaksimum skal forhøjes eller nedsættes. Ved overskridelse af kreditmaksimum vil transaktionen blive afvist.
Øg selv dit kreditmaksimum
Du kan også selv øge dit rådighedsbeløb,
ved at indbetale et beløb til din medlemskonto i Forbrugsforeningen. Indbetalingen
skal benyttes til køb umiddelbart efter.
Overfør beløbet til Forbrugsforeningens
bankkonto i Danske Bank: Reg/Konto:
4183/4180691014. Skriv dit 10 cifrede
medlemsnummer i modtagerfeltet, når du
laver overførslen, så kan vi sætte beløbet
ind på din medlemskonto.
Overføres beløbet inden din bank/netbank
lukker, så er beløbet til rådighed den efterfølgende formiddag. Det gælder ikke
weekender, helligdage og på banklukkedage. Hvis du skal bruge beløbet samme
dag, så skal du lave en straksoverførsel
fra din bank og herefter give Forbrugsforeningen besked. Læs mere om overførsler
på fbf.dk under Selvbetjening.

5. Kontoudtog

Hver måned danner Forbrugsforeningen
et kontoudtog, såfremt der har været bevægelser på din medlemskonto i sidste
købsperiode. Kontoudtoget viser køb og
betalinger for perioden til og med 8. sidste
hverdag, samt hvilket beløb du skal betale. Kontoudtoget viser også, hvor meget
du har optjent i bonus. Du finder kontoudtoget på mitfbf.dk.
Få besked i mailboksen
Når du er logget på Min FBF Konto, kan
du indtaste din mailadresse under brugeroplysninger, så modtager du en mail,
når kontoudtoget er klar.

6. Betaling af køb til
Forbrugsforeningen
Betalingsservice
Tilmeld Forbrugsforeningen til Betalingsservice, så bliver betalingen for dine køb
automatisk trukket den 1. hverdag i måneden og du sparer det månedlige gebyr for
manglende tilmelding.
Er din medlemskonto allerede tilmeldt Betalingsservice og ønsker du at ændre den
bankkonto, hvorfra betalingen sker, så
skal du kontakte din bank eller selv ændre
det under Betalingsservice oversigten i
din netbank.
Ved eventuelt bankskifte, skal du kontakte din nye bank, så de kan overflytte dine
aftaler fra den tidligere bank. Du skal betale som hidtil, indtil betalingen fremgår af
betalingsoversigten fra Betalingsservice.
Frameldelse af Betalingsservice vil medvirke en kreditvurdering med efterfølgende nedsættelse af dit kreditmaksimum.
Øvrig information
Den valgte betalingsform er bindende.
Ændring af betalingsform er først gældende, når det fremgår af betalingsoversigten
fra Betalingsservice.
Manglende overholdelse af betalingsfristen betyder, at der spærres elektronisk
for videre betaling med betalingskortet.

7. Kontingent

Du betaler et årligt kontingent, der fastsættes af Forbrugsforeningens repræsentantskab. Kontingentet for 2021 er
fastsat til 132,- kr. svarende til 11,- kr. pr.
måned. Første år er kontingentfrit, herefter opkræves kontingentet en gang årligt.
Kontingent refunderes forholdsmæssigt
ved ophør af medlemskab uanset årsag.
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Dog er der et udmeldelsesgebyr, hvis
medlemskabet har varet i 6 måneder eller
derunder, jf. Forbrugs
foreningens betalingsbestemmelser.

8. Bonus
Som medlem optjener du bonus, nogle
steder helt op til 35%. På forsikring og
bank er der særlige medlemsfordele.
Bonus for 2021 bliver overført til din medlemskonto den 8. sidste hverdag i december 2021.

9. Udbetaling af
tilgodehavende
Årets bonus gældende for købsperioden
7. sidste hverdag i december 2020 – 8.
sidste hverdag i december 2021, tilskrives
din medlemskonto den 8. sidste hverdag
i december 2021. Bonus vil i første omgang blive brugt til betaling af køb m.v.,
der foretages i købsperioden 7. sidste
hverdag i november – 8. sidste hverdag i
december. Tilbageværende bonus vil blive
anvendt til betaling af køb i efterfølgende
købsperioder.
Tilbageværende bonus efter 31. januar
2022 på 500,- kr. eller mere, kan udbetales
til din Nemkonto jf. Forbrugsforeningens
vedtægter § 16.
Hvis du efter årets udgang kan se, at du
vil have et tilgodehavende pr. 31. januar i
2022 på 500,- kr. eller mere, som du ønsker
udbetalt, kan du skrive til Forbrugsforeningen på mail til fbf@fbf.dk. Eventuel
udbetaling finder sted primo/medio februar 2022. Registrering af ønske om udbetaling finder først sted efter 31. december
2021 og gemmes ikke til efterfølgende år.

10. Kortsikkerhed og
mistet betalingskort
Du bør være opmærksom på følgende i
forhold til kortsikkerhed. Kontroller jævnligt at du ikke har mistet dit betalingskort,
så misbrug ikke sker. Udlever aldrig din
pinkode til andre og beskyt din pinkode
ved indtastning.
Phishing er et begreb der betyder, at bedragere forsøger at få fat på følsomme informationer via telefon eller e-mails. Det
sker oftest ved, at du som medlem bliver
bedt om at opgive dit kortnummer og din
pinkode. Du må aldrig dele disse oplysninger med uvedkommende.
Skimming er et begreb der betyder, at bedragere kopierer den information som fin-
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des i dit betalingskorts chip og med denne
information skaber et falsk kort. Din pinkode kan aflures af personer, der står tæt
op af dig ved en betaling eller med skjulte
kameraer nær ved betalingsterminaler. Vi
opfordrer derfor til, at du altid holder hånden over knapperne, når du indtaster din
pinkode.
Hvis du mister dit kort skal du straks
spærre det. Det gør du på i appen under
Mit FBF eller ved at logge ind på mitfbf.dk.
I vores åbningstid, kan du ringe og spærre
dit kort på 33 18 86 00.
Forbrugsforeningen sender automatisk et
nyt betalingskort til dig, efter betalingskortet er meddelt mistet. Den nye pinkode finder du ved at logge på Min FBF
Konto. Pris for erstatningskort er 50,- kr.
jf. Forbrugsforeningens betalingsbestemmelser.

11. Mistet pinkode
Du kan få vist din pinkode på Min FBF
Konto. Log ind på mitfbf.dk med NemID og
gør følgende:
• Vælg ‘Konti og kort’ og herefter ‘Kortoversigt’ i menuen.
• Klik på kortnummeret og vælg ‘Vis pinkode’.
• Log på med NemID og få vist pinkoden.

12. Flytning
Forbrugsforeningen får automatisk besked om ny adresse fra cpr-registret,
hvorfor flytning ikke skal meddeles foreningen. Det samme gælder ved midlertidig flytning, som alene skal meddeles til
PostNord. Flytning til beskyttet adresse
skal meddeles skriftligt til foreningen på
email til fbf@fbf.dk.

13. Forbrugsforeningens
betalingsbestem
melser og vedtægter
Du finder Forbrugsforeningens betalingsbestemmelser og vedtægter på fbf.dk.
Såfremt der kommer ændringer i betalingsbestemmelserne eller vedtægterne,
vil disse kunne findes i F-Bladet og på fbf.
dk. På fbf.dk finder du altid de gældende
betalingsbestemmelser og vedtægter.
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