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1 Soveltamisala
1.1 Toimitusehtoje n soveltaminen
Näitä toimitusehtoj a sovelletaan Verif one Finl and
Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuul uvien
yhtiöiden
(jäljempänä
Verifone )
asiakkaall e
toimittamiin
tuotteisiin
ja
palveluihi n.
Ehtoja
sovelletaan kaikkiin asiak kaan kanssa samaan
konserniin
kuul uviin
yhtiöihin ,
joille
Ve rifone
toimittaa tuotteita ja pa lvel uja. Näitä toimituse htoja
sovelletaan, ellei asiakkaa n ja Verifonen välill ä ole
kirjallisesti toisin sovittu.

2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen
2.1 Sopimuksen syntyminen
Osapuolet tekevät p alvelusta kirjallisen so pimuksen.
Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittane et
sopimuksen tai kun Verifone on hyväksynyt
asiakkaan tilauksen.
2.2 Verifon e jällee nmyyjän tekemät sopimukset
Mikäli
Verifone
havaits ee,
että
sopimu ksen
laatimisessa on tehty virhe itä, Verifon ella on oike us
korjata n e. Muutoksista ilmoitetaan välittömästi
Asiakkaalle. Mikäli muutokset ovat Asiakkaan
asemaa h eikentäviä, Asiakkaalla on oike us pu rkaa
sopimus.
2.3 Sopimuksen siirtäminen
Kummallakaan osa puol ella ei ole oikeutta siirtää
sopimusta kolmannel le ilma n toisen osapuol en etu käteen antamaa kirjallista suostumusta. Osapuolelta,
joka siirtää sopimuksen toiselle tai kolmannell e
osapuol elle,
Verifone
vo i
veloittaa
hi nnaston
mukaisen k aupan purkum aksun.
Osapuolill a on kuite nkin i lman toisen osa puol en
suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai
osittain samaan konsernii n kuuluvalle taholle sekä
kolmannell e, jolle sopimu ksen tarkoittama liike toiminta siirtyy.
Osapuole n tulee i lmoit taa sii rrosta toiselle etukäteen.
Verifonell a on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen
perustuvat saatavansa kolmannell e. Saatavien siirtoa
koskevan ilmoituksen jäl keen maksut voidaan
pätevästi suorittaa ain oasta an siirro nsaajall e.

tyksi, kun asiakas maksaa toimitukseen liittyvän
laskun, tai viimeistään kahden ( 2) viikon kuluessa
toimituksesta. Mahdolliset reklamaatiot on toimi tettava kirjallisesti. Reklamaatiosta huolimatta t oimi tus katsotaan hyväksytyksi, ellei palvelussa ole
kohdan 6.1 mukaista virhettä. Asiakas vastaa tarkas tuksen sekä palveluun kuulumatto mien laitteiden ja
käyttöympäristön testausten sekä näistä aiheutuvien
toimenpiteitten kustannuksista.
3.3 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus
Asiakkaan on toimitettava Verifonell e kunkin palve lun, tai tuotteen toimittamiseen liittyvät esiasen nustiedot sovitun aikataulun mukaisesti, kuitenkin
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen asennus ajankohtaa, ja ilmoitettava hyvissä ajoin kaikista
muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista pal velun suorittamisen kannalta tarpeellisista seikoista.
Tiedot on toimitettava Verifonen ilmoittavan tavan
mukaisesti. Asiakas vastaa Verifonell e antamistaan
tiedoista ja niiden oikeel lisuudesta.
3.4 Asiakkaan viivästys
Verifonell a on oikeus peri ä palveluun kohdistuvat
maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu
toimittaa asiakkaasta johtuv asta syystä. Jos palvelu
toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun
toimitusajankohdan jälkeen, Verifonell a on oikeus
valita sopiva toimitusajankohta.

4 Palvelun tuottaminen ja käyttö
4.1 Palvelun tuottaminen ja muutokset
Verifone tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun
Verifonen menetelmiä käyttäen j a parhaaksi katso mallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa
alihankkijoita. Osapuoli vast aa käyttämänsä alihank kijan suorituksesta kuten omastaan. Verifonella on
oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön
vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edel lyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjel mistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan
huolehtia tällaisista muutoksista. Verifone ilmoittaa
asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista
kohtuullisessa ajassa ja kuitenkin vähintään kaksi
kuukautta etukäteen. Asiakkaan vaatimista muutok sista palvelun sisältöön peritään Verifonen määrit tämä maksu.
4.2 Palvelun sisältö
erityiset ehdot

3 Palvelun tai Tuottee n toimi ttaminen
3.1 Toimitusajankoht a
Verifone on velvolli nen t oi mittamaan palvel un, tai
tuotteen sovittuna aikana tai, jos toimitusajasta ei ole
tehty nimenomaista sopimus ta, kohtuullisessa ajassa
sopimuksen syntymisestä tai tilauksesta.

ja

palveluun

sovellet tavat

Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot
määräytyvät palvelusopimuksen ja sen liitteiden
mukaisesti, mukaan lukien Verifonen voimassa olevat
palvelukuvaukset. Esittelylehtisissä tai muussa
markkinointimateri aalissa es itetyt tiedot eivät ole
palvelun määrityksiä, eivätkä sido Verifonea.
4.3 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin

3.2 Toimitukse n hyväksyminen
Asiakkaan on ta rkastettava p alvelu, tai tu ote ja siihen
liittyvät asiakkaalle toimitetut laitteet välittömästi
toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksy -

Verifonen tuottamien ohj elmistojen, asiakirjojen,
testausaineiston ja tiedon sekä niiden muutettujen
versioiden omistus - sekä immateri aali oikeudet ovat
Verifonen tai kolmannen osapuolen (kuten Verifonen
päämiehen
tai
alihankkijan)
omaisuutta
eik ä
asiakkaalla ole ilman Verifonen etukäteen antamaa
2
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kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai
muuttaa ain eistoa, asiakirjoj a tai ohj elmistoja taikka
luovuttaa niit ä kolmann en käyttöön, taikka käyttää
ohjelmistoja p alveluje n tu ottamiseen kolmansille
osapuolill e,
ellei
pakotta vasta
lainsäädä nnöstä
muuta johd u. Verifone myönt ää asiakkaalle oikeud en
käyttää
Verifonen
so pimuksen
perusteell a
toimitettuja ohjelmistop alvel uita ja palvel uain eistoa
sopimuksen voimassaolon ajan asiakkaan liike toiminnassa. Asiakkaalla sekä asiakkaan lukuun
toimivilla kolmansilla osapu olilla on kuite nkin oikeus
käyttää ohjelmistopalvel usta käyttöönsä saamaa
asiakkaan aineistoa sisältä vää aineistoa ja asiak kaalle luotu a ain eistoa esi merkiksi raportoi ntidataa
myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Käyttö oikeude n pä ättyessä asiakkaan on omalla kustan nuksellaan joko pal autettava tai Verifonen pyynnöstä
tuhottava
ha llus saan
ol evat
alkupe räis ja
jäljen nöskopiot, tietoväline et ja dokumentaati o.
4.4 Asiakkaan laitteet, ohj elmistot ja tietoliikenne yhteydet
Asiakas vastaa niiden lait teiden ja o hjelmistojen
hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly
sopimuksen m ukaiseen pal veluun. Asiakas hankkii
kaikki palvelun tarvitsemat tietoliikenneyhteyd et
toimipaikoille en ja vastaa niiden kaikista kustan nuksista ja riskeistä.
4.5 Maksupäätteen käyttäminen
Asiakas vastaa siitä , että maksupäätteessä käytetään
ainoastaa n niid en korttiyhtiöide n maksukortteja,
joiden kanssa Asiakas on tehnyt sopimuksen.

5 Tietoturva ja stand ard it

5.4 Asiakkaalle myytävät maksupäätteet
Verifone sitoutuu siihen, että asiakkaalle myytävät
maksupäätteet täy ttävät myyntihetkellä maksu korttialalla voimassa ol evat maksupäätteisiin vaikut tavat pakolliset tietoturvamääräykset ja standardit.
Verifonen velvoitteet maksupäätteen virheestä tai
vikaantumisesta ovat kohdan 14.3 mukaiset.

6 Palvelun virhe; palvelun ylläpitäminen ja virheiden
korjaaminen
6.1 Palvelun virhe
Palvelussa
katsotaan
olevan
virhe,
jos
se
olennaisesti poikkeaa palvelusopimuksessa määri tellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vai keuttaa olennaisesti palvelun käyttämistä. Verifone ei
takaa sitä, että palvelu on keskeytyksettä käytet tävissä eikä takaa virheen tai keskeytyksen kor jauksen toteutumista missään tietyssä määräajassa.
6.2 Palvelun ylläpitäminen j a virheiden korjaaminen
Toimittaja
ylläpitää
pal velun
käyttökunnossa
sopimuksen mukaisesti ja korjaa palvelun virheet ni in
pian kuin mahdollista. Toimittajalla on oikeus ilman
ennakkoilmoitusta tilapäisesti keskeyttää palvelun
tuottaminen tietoturvaan lii ttyvän akuutin virheen
takia. Toimittaja tiedottaa A siakasta tilanteesta heti
kun se on mahdollista. Toimittajalla on oikeus,
vähintään
yht ä
viikkoa
ennen
tapahtuvall a
ennakkoilmoituksella,
tilapäisesti
keskeyttää
palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen rakennus -,
korjaus - tai kunnossapitotöitä varten. Toimittaj a
pyrkii siihen, että k eskeytys jää lyhytaikaiseksi ja
siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän
haittaa.

5.1 Korttidataa käsittelevät palvelut
Verifone sitoutu u siihen , että niissä palveluissa ,
joissa käsitellään maksukorttiaine istoa , Verifonen
palvelut
täyttävät
kulloi nkin
sille
palvel ulle
maksukorttialalla
voimassa
olevat
pakolliset
tietoturvamää ritykset ja standard it.

Ennakkoilmoitus
tapaht uu
joko
palvel un
käyttöliittymässä, verifone.fi Internet sivustolla, tai
erikseen sovitun mallin muk aisesti. Verifonen vastuu
rajoittuu palvelun virheen korjaamiseen niin kui n
edellä on sanottu.
6.3 Ylläpidon raj oitukset

5.2 Maksupäätteen i ntegroin ti kassajärjestelmään
Jos
maksupääte
int egro idaa n
asiakkaan
kassajärjestelmään käyttäen Verifonen voimassa
olevaa kassarajapi ntaa, Veri fone sitoutuu siihen, että
maksupäätteet
eivät
lähetä
salaamattomi a
korttinumeroita, tai muuta sensitiivistä korttidataa
asiakkaan kassajärje stelmää n tai lähiverkkoon.
5.3 Osaksi palvelua kuuluva t maksupäätteet
Verifone sitout uu siihe n, että osaksi palvelua
kuuluvat maksupäätteet täyttävät määräaikaisen
sopimuskauden
aikan a
kaikki
maksukorttialalla
voimassa
olevat
maksupäätteisiin
vaikuttava t
pakolliset
tietoturvamää rä ykset
ja
standardit.
Verifone n velvoitteet maksupäätte en virh eestä tai
vikaantumisesta ovat kohdan 15.1 mukaiset.

Verifonesta riippumattomasta tai asiakkaan vastuulla
olevasta syystä aiheutuneen virheen korj aus ei
sisälly ylläpitopalveluun. Verifone veloittaa erikseen
korjaustyöstä, joka liittyy tällaiseen virheeseen,
mukaan lukien virheet jotka j ohtuvat
6.3.1 palvelun virheel lisestä käytöstä, huolimat tomuudesta tai laiminlyönni stä palvelun käyttöä tai
huoltoa koskevien ohjeiden tai palvelun ympäristö vaatimusten noudattamisessa, tai
6.3.2 palvelun piirii n kuulum attomista laitteista, data yhteyksistä, ohjelmistoista tai määri tyksistä taikka
muun kuin Verifonen tekemästä muutoksesta tai
korjauksesta.
6.4 Virheen korjaaminen
Verifonen
vastuu
palvelun
virheestä
rajoittuu
Verifonen vastuulla ol evin virheellisen palvel un
korjaamiseen. Verifonen vastuu laitteen virheest ä
rajoittuu Verifonen velvoittei siin kohtien 14.3 ja 15.1
mukaisesti.
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8.2 Tunnistetietoj en hall inta
7 Immateriaali oikeuksien lou kkaukset
7.1 Verifon en vastuu immateriaali oikeuksista
Verifone vastaa siitä, että sen toimittamat palvelut
eivät loukkaa Suomessa sopimuskauden aika na
voimassaolevia immateriaali oikeuksia.
7.2 Oikeuksien puol ustamin en
Mikäli asiakasta vastaan nostetaan ka nne tai
esitetään
vaatimuksia
sillä
perusteel la,
että
Verifone n
toimittaman
palvelun
käyttäminen
Suomessa loukkaa suojattua immateria alioike utta,
Verifone h uole htii pa rha aksi katsomallaan tavalla
asiakkaan pu olustuksesta ja korvaa asiakkaan
maksettavaksi tuomitut korvaukset. Asiakkaalla ei ole
oikeutta
ilman
Verif onen
etukäteen
a ntamaa
kirjallista suostumusta tehdä asiassa sopimusta tai
muulla jä rjestelyllä sopia asiaa kantee n tai vaat imuksen
esittäjän
kanssa.
Verifonen
vastuu
edellyttää, että asiakas ilmoittaa Verifone lle vaa teista kirjallisesti heti niist ä tiedon sa atuaa n j a
samalla valtuuttaa Verifo nen huol ehtimaa n asiakkaan
eduista sekä antaa Verifo nelle asian hoitamisen
kannalta tarpeel liset tiedot ja avun.

Verifone luo asiakkaalle pal velun käyttöä varten vain
yhdet tunnisteti edot, joiden avulla asiakas vastaa ja
hallinnoi itse muiden käyttäji en tunnistetietoj a.
8.3
Tunnistetietoj en
m uuttaminen
asiakkaan
pyynnöstä Asiakkaan tunnistetietoja voidaan m uuttaa
asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan edellyttäen,
että muuttaminen on tekn isesti mahdollista eikä
muutoksesta aiheudu Verif onelle tai kolmannell e
kohtuutonta haittaa.
8.4 Verifonen oikeus muuttaa Tunnistetietoja
Verifonell a on oikeus muuttaa Tunnistetietoja, jos
8.4.1 viranomaisten määräykset, palvelulliset tai
muut tekniset syyt sitä vaativat. Verifone ilmoittaa
tällaisesta muutoksesta asiakkaalle vähintään kaksi
(2) kuukautta ennen muutok sen voimaantuloa; tai
8.4.2 Verifonell a on perusteltu aihe olettaa palvel un
tai asiakkaan tietoturvan tätä edellyttävän. Verifone
ilmoittaa turvallisuussyistä tehdyistä muutoksista
asiakkaalle mahdollisimman nopeasti. Ensisijaisena
ilmoituskanavana käytetään asiakkaan ilmoittamaan
sähköpostia.

7.3 Todetu n loukkauksen korjaamin en
Jos kohdan 7.2 mukain e n immateriaa lioikeu den
loukkaus tulee lainvoim aiseksi tai jos Verifone katsoo
loukkauksen todenn äköiseksi, Verifone harkintans a
mukaan ha nkkii omalla kustannuksellaa n oikeu den
palvelun tai sen osan käyt ön jatkamiseen, ko rvaa
palvelua toisell a vastaavalla tuotteella, jonka käyttö
ei loukkaa ed el lä ta rkoitettuj a oikeuksia, tai mu uttaa
palvelua siten, ettei lo ukkausta enää tap ahd u.
Verifonell a o n tällöi n myös oikeus lopetta a pa lvelun
tuottaminen ilman irtisanomi saikaa. Verifonen vastuu
immateriaali oikeuksien
l o ukkauksesta
rajoittuu
tämän luvun 7 mukaisiin toi menpiteisiin.
7.4 Vastuun raj aus
Verifone
ei
vastaa
asiakkaalle
immateriaali oikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että
palvelua on m uutettu tai käyt etty tarkoitukseen, joh on
sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty, taikka siitä, että
palvelua käytetää n yhde ssä toisen toimittajan
toimittaman tai asiakkaan tuottaman tuotteen tai
palvelun kanssa tai vastoin Verifone n antamia
ohjeita.

8 Tunnistetied ot
8.1 Asiakkaan tunnistetiedot
Verifonell a on asiakasta kuultuaan oike us va lita
palveluu n kuul uvat asiakkaan käyttöön tul evat
käyttäjätunnukset, numero t, osoitteet ja muut
sellaiset tunnisteet (jälj emp änä Tun nistetiedot ).

9 Asiakastiedot ja niiden käy ttö
9.1 Tietojen antaminen
Asiakkaan tulee ennen palvelun avaami sta antaa
Verifonell e sen vaatimat palvelua varten tarvittavat
tiedot (jäljempänä Asiakastiedot) sekä tarkistaa
kirjattujen tietojen oikeel lisuus. Asiakkaan on
ilmoitettava viipymättä Verifonelle Asiakastietojens a
muutoksista. Asiakas vastaa siitä, että as iakkaan
ilmoittamat
palvelun
käyttäjät
tietävät
heitä
koskevien Asiakastietojen antamisesta Verifonelle.
9.2 Asiakas - ja Tunnistetietojen luovutus
Verifonell a on oikeus luovutt aa Asiakas - ja Tunnistetietoja
siinä
laajuudessa
kuin
voimassaoleva
lainsäädäntö edellyttää.

10 Kustannusten ja vahi nkoj en korvaaminen
10.1 Tuottamuksesta aiheutuneet vahi ngot
Osapuoli on velvolli nen m aksamaan toiselle osa puolel le
vahingonkorvausta
osapuolen
tuotta muksest a
aiheutuneista,
vahinkoa
kärsineen
osapuol en osoittamista välittömistä vahingoista.
Osapuolen vastuu rajoittuu kunkin kuukauden aikana
enintään tuottamuksen kohteena olevaan palvel un
osaan kohdistuvaa kuukauden laskutusta vastaavaan
määrään laskettuna vah inkot apahtum aa edeltäneiden
kuuden kuukauden kuukaus ilaskutusten keskiarvon
mukaan. Jos sopimus on ollut ennen vahingon
syntymistä voimassa alle kuusi kuukautta, vahingon korvauksen enimmäismäärä lasketaan sopim uksen
voimassaoloajan kuukausil askutusten kes kiarvon
mukaan. Jos osapuoli on sopimuksen perusteella tai
muutoin velvollinen sopim us -rikkomuksensa johdosta
suorittamaan t oiselle osapuolell e sopimussakkoa,
4
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hyvitystä tai muuta sellaista vakiokorvausta jonka
laskentaperuste on sopimu ksessa määrätty, osapuole n
vahingo nkorvaus velvollisuus
rajoittuu
tällaisen sakon tai vakiokorvauksen määrään.
Osapuole n vahi ngo nkorvau svastuun yhteenlaskettu
enimmäismäärä
kalenteriv uode n
aikana
ai heu tuneista vahin goista on raj oitettu määrään j oka on
kuusi (6) ke rtaa kyseessä olevan vuo den t ai sitä
lyhyemmän ajanjakson aik ana toteutu nee n keski määräise n kuukausilaskutuksen määrä ilman arvo n lisäveroa.
10.2 Vahin gonko rvausvelvoll isuuden rajoitukset
Osapuoli ei ole velvollin e n korvaamaan välillisiä
vahinkoja tai kka vahinkoja , joita osapuoli ei ole
voinut kohtuud ella enn akoid a. Osapuoli ei myöskään
ole velvolline n korvaama a n toisen osap uole n tai
kolmannen osa puol en vastuulla olevista seikoista
johtuvia vahinkoja (kuten esi merkiksi vahinkoja, jotka
johtuvat asiakka an, p alvelun käyttäjän, mu un
teleyrityksen tai palveluiden tuottajan toiminn asta tai
näide n vastuulla olevista laitteista, datayhteyksistä
tai ohjelmistoista) eikä osa p uolesta rii ppumattomasta
syystä aiheutuvia vahink oja (kuten esimerkiksi
jännite häiri öist ä, ukkosesta, sähköverkosta, tuli palosta, vesivahingosta tai muusta onnettomuud esta
johtuvia vahinkoj a). Mikäli maksupääte vikaantuu j a
sen muistissa olevat maksukorttitapaht umat mene tetään, osap uoli ei ole velv olline n korvaama an siitä
aiheutuva a tappiot a. Osapu olella ei ole vahi ngo n korvausvelvollisuutta tämän sopimuksen mukaisten
oikeuksiensa käytöstä, kuten esimerkiksi kohdassa
6.2 mainituista palvelu n tuottamisen tilapäisistä
keskeytyksistä aiheutuvista ongelmista. Osapuolen
vahingo nkorvausvelvollisuu s
kokonaisuud essaan
rajoittuu tässä luvussa 10 mainittujen vahinkojen
korvaamiseen.
10.3 Maksukorttiaineistoo n li ittyvät korvausvastuut
Toimittajan vastuu virhe ellisestä, tai toimitta mattomasta maksukorttiaine istosta päättyy samalla
kun asiakkaalla käy tössä oleva maksukorttiaineistoa
vastaanottava yritys kieltäytyy oman asiakkaan
kanssa tekemänsä sopimu ksen mukaan, vastaan ottamaan vanh entun utta ma ksukorttiaineistoa.
10.4 Vahin gonko rvauksen vaatiminen
Vahingo nkorvausta o n vaad ittava kohtuullisen ajan
kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena
oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita
kuitenkin viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa
siitä, kun väitetty virhe on ta pahtun ut. Laitteen osalta
korvausta on vaadittava yhden (1) vuod en kuluessa
siitä kun laite on toimitettu.
10.5 Viat asiakkaan hallitse missa laitteissa
Jos asiakas liittää palveluu n kohda n 4.4 vastaisesti
viallisia tai häiriötä aihe utta via laitteita, määrityksiä
tai ohjelmistoja tai j os asiakkaan ilmoittama vika
aiheutu u
sen
ha llinn assa
olevista
laitteista,
datayhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista,
asiakas on velvollinen korvaamaa n Verifon elle
mahdolliset vahi ngot sek ä vikojen etsimisestä
aiheutu neet kustann ukset.

11 Maksut ja laskutus
11.1 Palvelusta maksettavat ma ksut
Asiakas maksaa Verifonelle palvelusta ja sen
käytöstä hinnaston tai sopi muksen mukaiset maksut
sopimuksessa tai hinnastossa määriteltyjen laskutus kausien mukaisesti. Palveluiden avausmaksut ja
ensimmäinen laskutuskausi laskutetaan toimitus hetkellä.
11.2 Tuotteista maksettavat maksut
Asiakas maksaa Verifonelle tuotteista käytössä
olevan hinnaston tai sopim ukset mukaiset maksut.
Tuotteet laskutetaan toimitushetkellä. Voimassa
olevat palvelumaksut ova t erillisessä hin nastossa.
Samasta hinnasto sta löytyy voimassao levat palvelun
ulkopuoliset muut veloitukset.
11.3 Maksujen erääntyminen
Maksuehto on 14 pv netto. Maksut on maksettava
viimeistään
laskuun
merkittynä
eräpäivänä.
Maksamalla laskun asiakas hyväksyy nämä ehdot.
Mikäli asiakkaan kanssa erikseen sovittu luottoraj a
ylittyy,
tai
maksuja
kertyy
laskutuskaudella
poikkeuksellisen palj on, Verifone voi lähettää
asiakkaalle laskun normaali sta laskutusaikataulusta
poikkeavasti. V erifonell a on oikeus periä viiväs tyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittely maksujen
lisäksi
kulloinkin
voimassa
olevaa
korkolain mukaista vuot uista viivästyskorkoa laskun
eräpäivästä lukien. Jos asiakas ei ole maksanut
erääntyneitä laskuja maksukehot uksesta ja palvel un
sulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut
palvelusta
laskutettavat
vielä
erääntymättömät
saatavat heti maksettaviksi.
11.4 Ennakkomaksu tai vakuus
Verifonell a on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot
sekä oikeus vaatia asiakkaal ta yhdessä sovittavaa
ennakkomaksua tai vakuutta, jos Verifone katsoo
asiakkaan luottotiet ojen, maksukäyttäytymisen tai
muun
perustellun
syyn
vuoksi
saataviensa
turvaamisen sitä edellyttävän. Verifone ei maksa
ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. Verifon ell a
on oikeus peri ä vakuudest a tai ennakkomaksusta
erääntyneet
saatavansa
viivästyskorkoineen
ja
perimiskuluineen.
11.5 Laskuhuomautukset
Laskua koskeva huomautus aika on kahdeksan (8)
päivää. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset
on tehtävä kirjalli sesti ennen eräpäivää. Asiakkaan
on huomautuksesta huolim atta maksettava laskun
riidaton osa eräpäivään mennessä. Jos huomautus
on tarkastuksessa todettu aiheettomaksi, asiakkaan
tulee suorittaa lasku viivästyskorkoineen kahden
viikon kuluessa siitä, kun h änelle on ilmoitett u
tarkastuksen tuloksesta.
11.6 Perusmaksu
Verifonell a on oikeus peri ä hinnaston tai sopimuksen
mukaista kiinteää, aikaan perustuvaa perusmaksua
itsenäisesti kunkin maksupäätteen tai palvel un osan
toimituksesta lukien. Perusmaksut peri tään laskutus kausittain etukäteen. Perusmaksu on suoritettava
myös siltä ajalta, kun pal velu on suljettuna, tai
5
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maksupäätettä ei ole käytetty. Jos palvelua koskeva
sopimus päättyy kesken laskutuskauden, pe rusmaksu
peritä än koko l askutuskaudelta, eikä p eru smaksua
palautet a.
11.7 Laskun e rittely
Verifone toimittaa asiakkaan pyynnöstä tietoj a
laskutuksen muodostumisesta siinä määrin kuin se on
teknisesti ja lainsäädänn ö n mukaan mahdollista.
Mikäli asiakas vaatii ryhmittelyä, jonka muo dostus
vaatii toistuvaa manuaalityö tä, Verifonella on oikeus
veloittaa erittelystä hinn aston mukainen maksu.
11.8 Hin naston muutokset
Verifonell a o n oikeus muu ttaa hinn astojaan sekä
palvelun käytöstä veloitettavia maksuja. Palvelun
käytöstä
veloitettavien
maksujen
korotuksesta
ilmoitetaan
asiakkaall e
kirjallisesti
asi akkaan
viimeksi ilmoittamaan laskutus - tai sähköpost iosoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa
sopimus
päättymään
välittömästi
korotettujen
palvelun käytöstä veloitettavien maksujen tullessa
voimaan.
Mikäli
asiakkaalla
on
palvelust a
määrä aikaine n sopi mus, palvelun käytöstä veloi tettavien maksujen hinnan muutos astuu sen osalta
voimaan vasta sopimuskaud en jälkeen.

12 Palvelun sulkemine n
12.1 Asiakkaan oikeus pyytää palvelun sulkemista
Mikäli asiakkaalla on toistaiseksi voimassa oleva
sopimus, Verifon e voi sulkea palvelun asiakkaan
pyynnöstä määrä ajaksi. Palvelun sulkemisesta ja
uudell een avaamisesta perit ään hi nnaston mukai nen
maksu. Mikäli palvelun osaksi kuuluu maksupäätteitä
tai
muita
laitteita,
niin niiden
väliaikaisesta
palauttamisesta Verifon ell e sovitaan erikseen.

oikeus

sulkea

asiakkaan

kaikki

− asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole
suorittanut Verif one n erä änt ynyttä saatavaa,
− asiakkaan havaitaan anta neen virhe ellis iä tietoja
palvelun ava amisen yhteyde ssä
−
asiakas
luottoraj an,

ylittää

yhdessä

erikseen

− asiakas ei toimita kohda n 11.4
ennakkomaksua
tai
vaku utta
viikon
Verifone n vaatimuksesta,

− asiakas on kaupparekisterimerkinnän tai muun
sellaisen
rekisterimerkinnän
mukaan
lakannut
olemasta tai
− asiakasta ei tavoiteta j onkin tähän sopimukseen
liittyvän asian selvittämiseksi.
Jos asiakas tekee laskusta Verifonelle kirjall isen
muistutuksen ja maksaa laskun riidattoman osan,
Verifone ei sulje palvel ua riidanalaisen osuuden
maksamattomuuden vuoksi muistutuksen tutkimisen
aikana.

13 Sopimuksen päättyminen
13.1 Toistaiseksi voimassaole vat sopimukset
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan
irtisanoa noudattaen kolmen (3) kuukauden irtisano misaikaa.
13.2 Asiakkaan oikeus sopimuksen purkuun
Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvel u
poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä Veri fone korjaa
puutetta tai uusi toimitusta kohtuullisessa ajassa
asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos
palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti Verifonen
tuottamuksesta
johtuvasta
syystä.
Asiakkaan
purkuoikeus koskee ainoastaan palvelun virhee llist ä
tai viivästynyttä osaa.
13.3 Verifonen oikeus sopimuksen purkuun
Verifone voi purkaa palvelus opimuksen kokonaan tai
osittain jos;
− palvelu on ollut suljettuna asiakkaan pyynnöstä yli
vuoden,

12.2 Verifo nen oike us sulkea palvelu
Verifonell a on
palvelut, jos

− asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä
sopimusvelvoitteitaan
ta i
rikkoo
olennaisesti
sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,

sovitun
mukaista
kuluessa

− asiakas on haettu se lvitystilaan, saneeraus menettelyyn tai konkurssiin, asiakas on hakenut
julkista haastetta velkojilleen tai hän et on muuten
todettu maksukyvyttömäksi,
− asiakas on aiheutta n ut häiriöt ä Verifon en
palveluill e tai muille käyttäjille tai muistutuksesta
huolimatta
käyttää
e päk untoisia
laitteita
tai
ohjelmistoja,

− palvelu on ollut sul jettuna kohdassa 12.2 mainitusta
syystä yhden kuukauden tai
− asiakas on olennaisesti rikkonut sopimus velvoitteitaan, eikä korjaa rikkomustaan neljässä toista (14) vuoro kaudessa Verifonen kirj allisesta
vaatimuksesta.
13.4 Purku- j a irtisanomisilm oitukset
Purku- ja irtisanomisilmoitukset on tehtävä kirjal lisesti.
13.5 Palvelun tuottamisen lopettaminen
Verifonell a on oikeus lopettaa palvel un tai sen
ominaisuuden tuotta mi nen perustell usta syystä.
Verifonell a on tällöin oikeus irtisanoa sopimus
lopetettua palvelua tai omi naisuutta koskevin osin
ilmoittamalla tästä asiakkaal le kohtuullisessa ajassa
etukäteen.
13. 6 Määräaikaista sopimusta ei ole mahdollista
katkaista.
Verifonell a on oikeus laskuttaa jäljelle jäävää
kiinteää sopimuskautta vastaava summa kauppiaalt a,
6
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jos kauppias irtisanoo määräa ikaisen sopimuksen
enne n kiinteän sopimuskau d en lopp umista.

14 Asiakkaan omistamia maksupäätteitä koskevat
erity isehdot
Ehtoja 14.1 - 14.3 sovellet a an Verifo nen asiakkaalle
myymiin maksupäätteisiin ja näihin maksupäätteisii n
tarjottaviin palvel uihin.
14.1 Maksupäätteese en liite ttävät palvelut
Asiakkaan ostaessa maksupäätteen o n sen yhteyteen
tilattava Ohjelmistolisenssi ja Ver ifon e Reititys palvelu.
Ohjelmistolisenssi kattaa seuraavat asiat:

15.1 Maksupäätteen vikaantuminen
Mikäli maksupääte vikaantuu, Asiakas on velvollinen
toimittamaan
viallisen
laitteen
Verif onen
laitehuoltoon. Asiakas vastaa laitteen toimitus kustannuksista. Verifone korjaa, tai toimitt aa Asiak kaalle vastaavankuntoisen korvaavan vaihtolaiteen
viimeistään seuraavan kolmen (3) arkipäivän (ma -pe)
kuluttua. Mikäli Verifonen laitehuolto havaitsee, että
maksupäätteen vika on aiheutunut esimerkiksi
tapaturmasta, ulkopuolisesta henkilöstä, tuli pal osta,
ilmastoinnin, sähkön tai salaman ai heuttamista
vioista tai häiri öistä, vesivauriosta tai muusta tällai sesta syystä taikka muuttuneista käyttöolosuhteista
tai laitteen käyttämisestä muuten kui n asian mukaisella tavalla, laitteen huoltokustannukset veloi tetaan asiakkaalta. Verifonen vastuu maksupäätteen
virheistä ja vioista on rajoitettu tässä kohdassa 15.1
määriteltyyn korjaus - ja vai htovelvoitteeseen.

− Uusimmat ohjelmistopäivit ykset maksupäätteelle
15.2 Huoltokustannukset
− Asiakaspalvelu maksullisen palvelun umeron kautta
− Asiakkaan esiasennustietojen säilyttäminen
saatavuus Verifone n latauskeskuksest a

ja

Asiakas vastaa 36 kuukauden jälkeen palvel ussa
olevien maksupäättei den huoltokustannuksista.
15.3 Maksupäätteen korvaaminen

− Verifone veloittaa Ohjel mistolisenssin etukäteen
maksupäätteen
käyttöönot tokuukaudesta
alkaen
(katso kohta 11.6)
14.2 Omistusoikeus
Maksupäätteen ta i muu n laitteen omistusoikeus
siirtyy asiakkaalle kun ka uppa hinta on su oritettu
täysimääräisesti.
Mik äli
maksupäätteessä
on
Verifone n tekemä ohjelmis to, niin asiakkaalla on
siihen ainoastaa n käyttöoikeus. Käyttöoikeus on
voimassa niin kauan kun asiakkaalla on voimassa oleva Ohjelmistolisenssi.

Mikäli palveluun valittu maksupäätemalli ei täytä
määräaikaisen
sopimuskauden
jälkeen
maksu korttialalla voimassa olevia tietotur vamäärityksiä tai
standardeja, niin Verifonella on oikeus vaatia
Asiakasta vaihtamaan käytössä olevat maksupäätteet
korvaavaan malliin. Verifone ilmoittaa asiakkaalle
vaihtotarpeesta heti kun on saanut asian tietoonsa.
Asiakkaan tulee vaihtaa maksupäätteet , viimeistään
(6) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on
tiedotettu. Asiakas vastaa kaikista maksupäätteen vaihdosta aiheutuvista kustannuksista.

14.3 Maksupääte takuu
16 Premium plus –palvelua koskevat erityisehdot
Maksupäätteellä
on
toi mituspäivästä
alkaen
kahdentoista
(12 )
kuuk aude n
materi aali ja
valmistustakuu.
Verifonen
suorittaa
viallisen
maksupäätteen tai sen osan korjauksen tai vaihdon
viimeistään viidentoista (1 5 ) päivän kulu essa siitä
kun maksupääte o n toim itettu Verifone n la ite huoltoo n. Mikäli Verifo nen l a itehuolto havaitsee, että
maksupäätteen vika on aiheutu nut esimerkiksi
tapaturmasta, ulkop uolisesta henkilöstä, tulipal osta,
ilmastoinnin, sähkön tai salaman ai heuttamista
vioista tai häiriöistä, vesivauriosta tai muusta
tällaisesta syystä taikka muuttuneista käyttö olosuhteista tai laittee n kä yttämisestä muuten kuin
asianmukaisella tavalla, laitteen huoltokustan nukset
veloitetaan asiakkaalta. Asiakas huolehtii maksu päättee n kuljetuskustannuksista. Verifonen vastuu
maksupäätteen virhe istä ja vioista on rajoitettu tässä
kohdassa 14.3 m äärite ltyyn korja us - ja vai htovelvoitteeseen.

16.1 Huolto
Asiakkaan ilmoittaessa m aksupäätteen vikaantu misesta arkipäivänä ennen klo 12 , hänelle l ähet etään
saman päivän aikana korvaava laite. Mikäli asiakas
ilmoittaa vikaantuneesta lait teesta klo 12 jälkeen tai
muuna kui n arkipäivänä, l ähetetään hänelle korvaava
laite
seuraavana
arkipäi vänä.
Asiakkaan
on
toimitettava vikaantunut maksupääte välittömästi
Verifonell e, jos toimitus kestää yli 7 arkipäivää, nii n
asiakkaalta peritään lisämak su.
16.2 Laiteturva
Sellaisissa maksupäätteen vikaantumistapauksissa,
jotka ovat asiak kaan vastuulla, asiakkaalla on kiinteä
sopimuksessa sovittu omavastuu per maksupääte.
Laiteturva on voimassa sopimuksen kiinteän sopi muskauden (24 kk) ajan.
16.3 Maksupäätteen vaihto

15 Palvelu un
erityisehdot

sisältyvää

maksupäätettä

koskevat

Ehtoja 15.1 - 15.3 sovelletaan maksupäätteisiin, jotka
Verifone toimittaa asiakkaal le kuukausimaksullisena
palvelun a.

Asiakkaan on mahdollista kiinteän sopimuskauden
aikana vahtaa maksupää tteen tyyppiä (pöytämalli ↔
kannettava) kertaalleen veloituksetta.
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17 Varal aitetarvetta koskevat eritysehdot

19.3 Korttitapahtumien välitt äminen

17.1 Asiakkaan varalaitte et

Verifonell a on oikeus valita tekniset ratkaisut, joilla
tapahtuma ai neisto välitetään asiakkaan val itsemille
korttitapahtumien tilittäjille.

Verifone ei ol e velvollinen pitämään varala itteita
varastossa. Maksupäätetoi minnan varmistamiseksi
mahdollisesti ta rvittavien va ralaittei den hankkiminen
on asiakkaan vastuulla.
17.2 Varal aitteen yhtee nsopi vuus
Varalaitteet
ovat
yhte ensopivia
aino astaan
samantyyppisten maksupää temallin kanssa. Mikäli
asiakkaalla
pä äsääntöise ssä
käytössä
olevat
maksupäätteet vaihdeta an toiseen malliin , asiakas
vastaa varalaittei den vai hto kustannuksista. Asiakas
vastaa varalaitteesee n syötettyjen tietojen oikeel lisuudesta.

19.4 Palvelun käyttäjätunnukset
Asiakas
vastaa
itse
hänelle
luovutettuj en
käyttäjätunnusten salassa pysymisestä ja kaikesta
käyttäjätunnusten väärinkäytöstä aiheut uvasta vahin gosta.

20 Kassarajapinta ja s iihen liittyvät erityisehdot
20.1
Asiakkaan
integraatiossa

vastuut

maksupäätteen

Ehtoja 18.1 - 18.2 sovellet aan Ve rifone n asiakkaa n
lyhytaikaispalvelu maksupää tteisiin.

Asiakas vastaa omalta osaltaan maksupääte integraatioon
liittyvän
kassarajapi nnan
toteut tamisesta
ja
testauksesta.
Asiakas
sitoutuu
noudattamaan ja ylläpitäm ään omalla kusta nnuk sellaan Verifonen määrittelemää kassarajapi ntaa.

18.1 Maksupäättee n pal autu s

20.2 Verifonen vastuut maksupäätteen int egraatiossa

Asiakkaan
tulee
p alautt aa
pa lvelun
l aitteet
Verifonell e viimeistään kahden (2 ) viikon kuluttua
siitä kun sovittu lyhytaikapalvelu on päättynyt. Mikäli
laiteita ei pal auteta aj alla a n, Ver ifonell a on oikeus
veloittaa laitteet asiakkaalta. Asiakas vastaa siitä,
ettei palautuviin maksupäätt eisiin jää lähettämätö ntä
korttiaineistoa.

Verifone vastaa rajapi ntakuvauksen ja rajapinnan
päivittämisestä siten, että se täyttää asiakkaan ja
Verifonen välisessä sopimuksessa sovitut asiat, sekä
kappaleessa
5
mainitut
tietoturvamääritykset.
Verifone i lmoittaa uudest a raj apintaversiosta ja
siihen liittyvistä ominaisuuk sista vähintään kaksi (2)
kuukautta ennen sen voim aan tuloa. Verifone on
sitoutunut tukemaan uusim man raj apinnan lisäksi
kaikkia
vuoden
sisällä
julkaistuja
kassaraja pintaversioita. Mikäli uusi n kassarajapintaversio
sisältää
korttima ksualalla
voimassa
olevien
standardien
asettamia
pakollisia
vaatimuksia,
Toimittaja tukee julkaisun jälkeen ainoastaan
kyseistä tai tätä uudempi a versioita. Toimittaja ei
vastaa
rajapinnan
päivittämisestä
asiakkaalle
aiheutuvista kustannuksista.

18 Maksupäättee n lyhytaikaista palvelua koskevat
eritysehdot

18.2 Vioittunut maksupäät e
Mikäli Verifone havaitsee, että maksupääte on
vioittunut
ja
vika
on
aiheutu nut
esim erkiksi
tapaturmasta, tulip alosta, ilmastoinnin, sähkön tai
salaman
aihe uttamista
vioista
tai
häiriöistä,
vesivauriosta tai muusta tällaisesta syystä taikka
laitteen käyttämisestä muuten kuin asianmukaisell a
tavalla, laitteen korja us kustannukset veloitetaan
asiakkaalta.

21 Verifone taloushal lintai ntegraation erityisehdot
(Verifone EAI)
19 Verifon e Ra porto inti palve lun erityisehd ot
19.1 Korttiain eiston käsittelyyn liittyvät vastuut
Asiakas vastaa ensisijaisesti kaikkien Verifone
Rapo rtointi
palvelussa
h avaittavien
on gelmien
selvityksestä.
Mikäli
tukipyynnön
käsittelyssä
havaitaan, että asian hoi taminen on Verifon en
vastuulla, siitä tiedotetaan a siakasta. Mikäli asiakas
halua a, että V erifone reagoi rahaliike nteessä
ilmeneviin ong elmiin aut omaattisesti, on tästä
sovittava erikseen.
19.2 Ra haliiken neo ngelmi en selvittely
Verifonell a on oikeus laskuttaa asiakasta hinnaston
mukaisesti
Verifonesta
riip pumattomien
raha liikenn eon gelmien sel v itystyöstä. Verifone ei
vastaa asiakkaan vastuull a olevan selvitystyön
viivästymisestä aiheutuneista kustannuksista.

21.1 Verifone ei vastaa ainei stovirheiden, puutteiden,
tai viiveiden aiheuttamista selvitys - ja korjaus kustannuksista.

22 Muut ehdot
22.1 Salassapitovelvollisuus
Osapuoli
sitout uu
pitämään
l uottamuksellisena
toiselta osapuolelta saamansa luottamukselliset
aineistot ja tiedot. Verifone pidättää kaikki oikeudet
luovutettuihin
aineistoihin
ja
tietoihin,
eikä
asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista
sopimusta niiden hyödynt ämiseen mu utoin kui n
välittömästi
sopimuksen
mukaisen
toiminnan
yhteydessä. Sopimuksen päättyessä osapuolen on
palautettava toiselta osapuolelta saamansa tiedot j a
aineisto sekä hävitettävä taltiollaan ol eva aineisto ja
kopiot. Kumpikin osapuoli vastaa osaltaan siit ä, että
sen palveluksessa olevat työntekijät sekä osapuolen
8
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mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edell ä
mainittuihin
sal assapitosäänn öksiin.
Tämä
salassapitoehto on voima ssa myös sopimuksen
päättymisen jälkeen.

22.2 Riitoj en ratkaisu ja sov ell ettava laki
Sopimukseen
sovelletaa n
Suomen
l akia.
Sopimuksesta aiheutuvat rii dat ratkaistaan kantajan
valinnan muka an joko Va nta an käräj äoikeu dessa tai
vastaajan kotipaikan alioike udessa edellyttäen, että
se on Suomessa.
22.3 Tulkintajä rjestys
Jos allekirjoitetun sopimusa siakirjan ja se n liitteiden
välillä havaitaan ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti
sopimusasiakirjaa ja toissijaisesti liitteitä niiden
numerojärj estyksessä.
Mikäli
näistä
yleisten
toimitusehtojen e rikielisi ssä versioissa on ristiriitoj a
keskenään Suome nkielin en versio pät ee e nnen
muita.
22.4 Ilmoitukset
Asiakkaan tulee lähettää täh än sopimukseen liittyvät
ilmoitukset kirjallisesti Verifon en sop imuksessa
mainittuun tai myöhemmin il moitettuun osoitteesee n,
tai sähköpostiosoitteeseen. Verifone n tulee läh ettää
tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset
asiakkaan
viimeksi
ilmoittamaan
laskutus osoitteeseen ta ikka asiakkaan Ve rifon elle ilm oit tamaan sähköp ostiosoitteeseen. Verifo nen postitse
lähettämien ilmo itusten katsotaan tull een asiakkaan
tietoon seitsemäntenä p äivä nä niide n lähettämisestä
ja sähköpostitse lähetettyjen ilmoitusten nii den
lähettämistä seura avana a rkipäivänä.
22.5 Vapa uttamisperusteet
Sopijapu oli
vap autu u
velvoitteistaan
ja
velvollisuudes taan maksaa vahingonko rvausta, jos
sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttä mättä jättäminen j ohtu u vapauttamisperusteista.
Vapauttamisperusteeksi (force majeure ) katsotaan
sellainen so pimuksen syntymisen jälkeen sattunut
epätavalli nen ja asiaan v ai kuttava tapahtuma, jota
sopimuspuole n ei ol e syytä ottaa huomioon
sopimusta tehtäessä ja jo ka on sopimuspu olista

riippumaton, tai j onka vaikut usta ei voida koht uudella
välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi oll a esim.
sota, kapina, valuuttarajoit uk set, lainsäännökset ja
viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen,
pakko-otto tai takavarikko, tuonti - tai vientikielto,
luonnonmullistus,
vakava
epidemia,
pandemia,
yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiaj akelun
keskeytys, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen
tavaran
niukkuus,
käyttövoiman
rajoitukset,
työselkkaus, lakko tulipal o, taikka muu vaiku tuksiltaan vastaava ja epät avallinen sopijapuolista
riippumaton syy sekä edellä tässä kohdassa
mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituk sissa olevat virheet taikka viivästykset. Jos sopimus velvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä
kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen
täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki
tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen
on pidettävä kohtuullisena.

23 Toimitusehtoj en voimassaolo
23.1 Toimitusehtoj en voimaantulo
Nämä toimitusehdot tul evat voimaan 13.1.2020 j a
ovat voimassa toistaiseksi. Näitä sopim usehtoj a
sovelletaan voimassa oleviin ja uusiin yritys asiakkaiden kanssa solmittaviin sopimuksiin.
23.2 Toimitusehtoj en toimittaminen
Kulloinkin voimassa olevat ehdot löytyvät internet
sivuilta osoitteesta www.veri fone.fi .
23.3 Toimitusehtoj en muutokset
Verifone
voi
muuttaa
näitä
toimitusehtoja.
Asiakkaalle tiedotetaan uusista toimitusehdoista
asiakastiedottein tai muutoi n kirjallisesti. Kun ehtoj a
on muutettu asiakkaan v ahingoksi, asiakkaalla on
oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksesta irtisanoa
sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta.
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Verifone tilityssopimuksen yleiset ehdot
1.
Palvelusopimuksen
Kauppiase htoje n soveltaminen

tekeminen

ja
2. Määritelmät

1.1 Nämä yleiset kau ppiaseh dot (”Ka uppi asehdot”)
tulevat osaksi jokaista Palvelusopimusta (kuten
alla määritelty), joka syntyy, kun kauppias
(”Kau ppias”)
tilaa
Ve rif one
Finl and
Oy:n
(”Verif one ”) ta rjoam an maksupääte palvelu n (kuten
alla mää ritelty) j a/tai Verkko maksupalvelun (kuten
alla määritelty) käytettäväksi Kauppiaan ja sen
kuluttaja- j a yritysasiakkaiden (kukin yksi K uluttaja
(kuten all a määrit elty)) välisten myyntitapahtumien
maksujen toteuttamiseksi ja Verifo ne hyväksyy
Kauppia an tilauksen.
1.2 Verkkomaksupalvelu o n tilattava Verifonen
verkkosivulla
olevaa
sopimuslomaketta
ja
Kauppia an tai tämä n edust ajan p ankkitun nuksia
tai varmenteita käyttäen. Kauppia an käyttämän
Verifone
verkkomaksupalvelun
hallintakäyttöliittymän käyttö tapahtuu i nternet
selaimen kautta. Palveluu n kirjautumisessa ja
viestien
vaihdossa
käytetään
lisäksi
sähköpostitiliä ja matkapu helimee n läh etettäviä
tekstiviestejä.
Kauppia an
verkkokaupan
ja
Verifone Verkkomaksun maksulomakkeen välinen
yhteys on SSL-salattu ja säh köisesti allekirjoitettu
Kauppia an sekä verkkokaup an tunnistamiseksi.
1.3 Maksupääte palvelu ti lataan ve rkkosivu lla
olevaa sop imuslomaketta ja Kauppi aan tai tämän
edustajan
pankkitunn uksia
tai
varmenteita
käyttäen.
Jokaisesta uudesta kaup piaasta
tehdää n riskiarvio ja Verifonell a on oikeus
hyväksyä
tai
hylätä
kauppi aan
l ähettäm ä
sopimushakemus oman riskiarvionsa p er usteella.
Kauppia alla o n oikeus vastaanottaa maksu tapahtumia
vain
sellais ten
tuotteiden
ja
palveluid en
myynnistä,
jotka
kauppias
on
ilmoittanut sopimushakemuk sessa.
1.4.
Kauppiaan ja Verifo nen välinen palvel u sopimus (”Palveluso pimus”) koostuu Kauppi aan
täyttämästä sopimuslomakkeesta ja sitä varten
annetuista tie doista, näistä Kauppiase hdoista j a
Verifone n
kulloinkin
voimassa
olevasta
Maksupalvelun (kuten alla m ääritelty) hin nastosta.
1.5 Näm ä Kaup piaseh dot koskevat maksujen
välitystä
Kuluttajalta
Kaup pia alle
Verifonen
Maksupalvelun kautta Kaup p iaan lukuu n.
1.6 Verifone on Fina nssivalvonnan valvoma
maksulaitosluvanvarai nen
maksulaitos,
joka
noud attaa maksulaitosten toimintaa säätelevi ä
lakeja ja jotka säätel evät Verifone n vastuita j a
velvollisuuksia.
1.7 Näid en Kau ppiase hto jen
muuttaminen o n m ää ritel ty
Kauppiase htoje n kohdassa 1 9.

voimassaolo ja
näiden yleisten

2.1 ”Asiakas varatili” on Verifonen kulloi nkin
osoittama pankkitili, johon Kuluttajan maksu
ohjataan. Asiakas varatilillä olevat varat pidet ään
erillään Verifonen omista varoista.
2.2
”Kuluttaj alla”
tarkoit etaan
asianomaista
luonnollista henkilöä tai yhteisöä, joka kul loinki n
maksajana käyttää Maksupalvelua.
2.3 ”Kauppiaall a” tarkoitet aan Verifonen kanssa
sopimussuhteessa olevaa y ritystä, yhteisöä tms.
joka tarjoaa kuluttaj a -asiakkaille maksupääte palveluita.
2.4 ”Maksuvälinetarjoajall a” tarkoitetaan sellaista
rahoitus- tai luottolaitosta tai muuta maksu palvelun tarjoaj aa (esimerkiksi laskuoperaattori a,
maksukorttien
liikkeellelaskijaa
tai
maksu tapahtumien vastaanottajaa), joka on myöntänyt
Verifonell e oikeuden tarjota edelleen maksu toimintoa, maksutapaa tai maksut apahtumien
vastaanottamista ja tilittämistä osana Verifone
Maksupalvelua Kuluttajill e.
2.5 ”Maksupalvelulla” tarkoitetaan Verifonen
kulloinkin
Kauppi aalle
Palvelusopimuksen
mukaisesti tarjoamaa Verkkomaksupalvelua ja/tai
maksupäätepalvel ua.
2.6
”Maksupäätepalvelull a”
tarkoitetaan
Verifonen
kulloinkin
tarj oamaa
maksupääte palvelua ja toimintaperi aat etta, jossa Verifone
Kauppiaan toimeksiannosta vastaanottaa Kulut tajien Verifonen Kauppiaall e toimittaman maksu päätteen välityksellä käynnistämien m aksutapahtumien tuloksena suoritettavat maksut ja säilyttää
varoja Kauppiaan lukuun Verifonen Kuluttaja varatilillä j a välittää/tilittää tällaisen suorituksen
edelleen
maksupäätepal veluun
liittyneelle
Kauppiaalle. Verifonen kulloi nkin tarjoama maksu päätepalvelu j a toimintaperiaate on kuvatt u
yksityiskohtaisemmin Verifonen www -sivuilla.
2.7 “Kansai nvälisillä korttijärjestöillä” tarkoitetaan
esim. kaikkia Visa International Ltd:n tai
MasterCard Incorporated Ltd:n kanssa samaan
ryhmään kulloinkin kuul uvia yr ityksiä tai muita
kansainvälistä korttijärjestöj ä.
2.8
”Verkkomaksupalvel ulla”
tarkoitetaan
Verifonen kulloinkin t arjoam aa maksupalvelua ja
toimintaperiaatetta, j ossa Verifone Kauppiaan
toimeksiannosta vastaanottaa Kuluttajien verkko maksuina käynnistämie n maksutapahtumien tulok sena suoritettavat maksut ja säilyttää varoja
Kauppiaan lukuun Verifonen Kuluttajavaratilill ä ja
välittää/tilittää tällaisen suorituksen edelleen
Verkkomaksupalveluun liitt yneelle Kauppiaalle.
Verifonen kulloinkin tarj oam a Verkkoma ksupalvelu
ja
toimintaperiaate
on
kuvattu
yksityis kohtaisemmin Verifonen www -sivuilla.

10

Verifone Finland Oy | Vantaankoskentie 14 | FI-01670 VANTAA | FINLAND | www.verifone.fi

Verifone Finland Oy
1.1.2021

3. Maksupalvelun toimintap e riaate
3.1 Verifone solmii e ri Maksuvälinetarjoajien
kanssa sopimukset, joiden nojall a Verifo ne voi
tarjota Kaup piaa lle Palvelu sopimuksen mukaista
Maksupalvelua.
Maksupalvelussa
maksut
välittyvät Kuluttajien pankki tileiltä tai korttitililtä
luottokorttiyhtiössä
tai
laskuope raattoreilta
Verifone n Kuluttajava ratilill e Maksuvälinetarj oa jien toimesta ja Verifo nelta eteenp äin K a uppi aan
pankkitilille.
3.2 Maksupäätepalvel un h ankkiva Kauppias on
hankkinut
e ri
sopimu ksella
Verifonelt a
maksupäätelaittee n, jonka välityksellä Kuluttaja
tekee maksun. Kuluttajan val ittua maksupäätteell ä
maksutavan, Kuluttaja a n taa maksupäätteellä
Maksuvälinetarjo ajan edel lyttämät tiedot maksun
mahdollistamiseksi. Tiettyihin maksutapoihin j a
tiettyihin
maksutilanteisiin
saattaa
liittyä
Kuluttajan h enkilöllisyyden t arkistaminen. Maksun
saajana m aksutapahtumass a on Ve rifon e. Maksut
siirtyvät Verifonen Kulu ttaja varatilille.
3.3 Verkkomaksupalvelussa Verifone tarjoaa
verkossa
Kauppia alle
Kauppiaskohtaisen
maksulomakkeen, jonne Ka uppias oh jaa verkko kaupassa asioivan Ku luttaja n maksamaan. Kulut tajan valittua Verifone Verkkomaksupalvelun
maksulomakkeella maks utavan, Kuluttaja ohjataan
Verkkomaksupalvelussa
kyseisen
maksutavan
alasivulle antama an
Maksuvälinetarjo ajan ed elly ttämät tiedot maksun
mahdollistamiseksi. Tiettyihin maksutapoihin j a
tiettyihin
maksutilanteisiin
saattaa
liittyä
Kuluttajan ohj aamine n ed e lleen Maksuväline tarjoaj an p alveluu n esimerkiksi henkilöllisyyden
tarkistamiseksi. Näissä tapauksissa Kuluttaja
ohjataa n toimen pitee n tap ahduttu a automaatti sesti takaisin Verkkomaksupalveluu n. Maksamis prosessin päätyttyä Kuluttaja ohj ataan takaisi n
Kauppia an ve rkkokauppa a n. Maksun saajana
maksutapahtumassa on Ve ri fone. Maksut siirtyvät
Verifone n Kuluttajava ratilille .
3.4 Verifo ne vastaan ottaa maksun Maksuväline tarjoaj alta
ja
ki rjaa
se n
Kuluttajava ratilill e
Kauppia an luku un säilytettäväksi.
3.5 Maksu, vähennettynä kohda n 9.5 mukaisella
provisiolla,
tilitetää n
Ka uppia alle
Kau ppiaan
ilmoittamien tietojen pe rus teella. Tilitysaika on
määritelty kulloinkin voimassa olevassa Verifonen
hinnastossa. Verifonell a o n oikeus jäljempänä
kuvatuissa tilanteissa keskey ttää tai kieltää
maksun välittäminen osin tai kokonaan tai
pidentä ä tilityksen maksuaikaa.
3.6
Maksuvälinetarj oaja n
kautta
saatuja
yksittäisen Kuluttajan yksittäisiä maksusuorituksia
ei suoritet a Kau ppia alle yksitellen. Verifonen
suoritukset
Kauppi aalle
toteutetaan
sovitun
tilitysajan puitteissa yhtenä maksuna, joka kattaa
kaikki yhden pankkipäivä n aikana Verifonen
Kauppia an
l ukuun
vastaanottamat
maksu tapahtumat vähe nnettynä os apuolte n välisessä

Palvelusopimuksessa
määritetyllä
Verifonen
provisiolla j a mahdollisilla vähennyksillä sekä
Verifonen
Palvelusopimuk seen,
maksupääte laitetta
koskevaan
toimitus ja
ylläpitosopimukseen tai muuhun sopimukseen perustuvill a
Kauppiaalta olevilla saamisilla. Verifone ei vastaa
Maksuvälinetarjoajien
puol ella
aiheutuvista
viiveistä tai virheistä maksujen välityksessä.
3.7 Kuluttajavaratilill ä olevil le varoille ei makseta
korkoa.

4. Maksuvälinetarjoajien maksutavat
4.1 Kauppias voi valita Maksupalveluun käyt töönsä yhden tai useamman maksutavan niide n
maksutapojen joukosta, jotka Maksuvälinetarjoajat
ovat kulloinkin myöntäneet Verifonell e. Kauppi as
voi lisätä tai vähentää käytettävissä olevia
maksutapoja ilmoittamalla si itä Verifonell e.
4.2 Kunkin maksutavan käyttöönotto edellyttää,
että sekä Verifon e että M aksuvälinetarjoaja voi
keskeyttää tai kieltää Kauppiaalta maksutapans a
käytön omien ehtoj ensa mukaisesti. Maksuväline tarjoaj an Verifonea kohtaan toteuttama Kaup piasta koskeva maksutavan keskeytys tai kielto
astuu automaattisesti voimaan myös Kauppiaan
osalta. Verifone ilmoittaa keskeytyksestä tai
kiellosta Kauppiaalle viivytyksettä.

5. Kauppiaan tiedot
5.1 Kauppiaan on annettava Verifonen edellyt tämät tiedot Kauppiaan yhtiömuodosta, omistus suhteista (sisältäen tiedot mahdollisen konsernin
tai suoran tai epäsuoran emoyhtiön omistajista),
Kauppiastoiminnan
luonteesta
ja
Kauppiaan
vastuuhenkilöistä ja muista Kauppiasta koskevista
seikoista sopimuslomakkeella s ekä tarvittaessa
vastauksena Verifonen pyytämiin selvityksiin ja
kyselyihin.
5.2 Kauppiaan on ilmoitettava Verifonelle sen
kulloinkin vaatimat yksilöinti - ja yhteystiedot sekä
pankkitilinumero
ja
maksuyhteys.
Tietojen
ilmoittamiseen on käytettävä aina Ver ifonen
osoittamaa sähköistä järjestelmää. Kauppi aan on
viipymättä päivitettävä tiedot palveluun, jos ne
muuttuvat.
Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Kauppiaan
omistusrakenteessa
tai
johdossa
tapahtuvat
muutokset sekä yrityksen tai sen varojen luovutus.
5.3 Verifonella on oikeus tarkistaa Kauppiaan
antamat tiedot julkisista läht eistä ja viranomaisilta
ja Kuluttajatietoja ylläpitävi stä yrityksistä, kuten
Väestörekisterikeskuksen,
luottotietoyhtiöiden
ja/tai Patentti - ja rekisterihallituksen tieto kannoista.
5.4 Kauppi as antaa suostumuksensa siihen, että
Verifone voi luovuttaa kaikkia Kauppiaalt a saatuj a
tietoja sekä muita Kauppiaasta hankittuja tietoja
Maksuvälinetarjoajille,
muille
Maksupalvelun
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toteuttamiseen
viranomaisille.

liittyville

palvelunta rjo ajille

ja

5.5 Kauppi as vastaa siitä, että sen Verifonelle
toimittamat tiedot ovat virh e ettömiä ja että ne ovat
ajan tasalla.

6. Välitettäviä maksuja koskevat tiedot
6.1 Maksusuoritus välitetään Kuluttajalta Kaup piaall e kohdassa 3 kuvatun mukaisest i Kauppiaan
ilmoittamien tietoje n pe ruste ella. Kaup pias vastaa
siitä, että se ilmoittaa Verifonell e Verifonen
kulloinkin vaatimat tiedot Kuluttajasta, maksu tapahtumasta,
Kauppi aan
pankkitilistä
sekä
tietojärj estelmien
yhteyde npido n
edel lyttämät
tiedot.
6.2 Kauppias saa käyttöönsä Verifone n sähköisen
rapo rtointi palvelu n (Verifon e TCS - Transaction
Collecting System) järjestel mään, josta Kauppi as
voi hakea maksutap ahtum ia koskevia tietoja.
Kauppia an pyynn östä Verifone voi toimittaa
erillistä korvausta vasta an maksuraporttej a ja
Kauppiasta koskevia yksittäisiä maksutapahtumia
koskevia tietoja muullakin tavoin.
6.3
Verifone
ei
tuota
eikä
välitä tietoja
kuljetuksista, välivarastoinnista tai transaktioiden
muusta
logistiikasta
Kauppiaa n
ja
mui den
osapuoli en kes ken (mukaan lukien Kuluttajat).

7. Kauppia an ja Kuluttaj an välinen sop imus
7.1 Kauppi as vastaa siitä, että se tunnistaa
Kuluttajan kulloi nkin voimassa olevan lain säädän nön e dellyttämällä ta valla.
7.2 Kauppi as vastaa siitä, että se pitää Kuluttajan
saatavilla henkilötietol ain mukaisen tietosuoja selosteen, josta ilmenee Kuluttajien henkilö tietojen käsittely.
7.3 Verifone ei ole Kaup piaa n ja Kuluttajan välisen
sopimuksen osapuo li, eikä vastaa Kauppi aan
tuotteesta tai palvelusta tai siihen liittyvästä
Kauppia an ja Kuluttaja n välisestä oikeustoimesta,
kuten tilauksesta, sopimuksesta tai toimituksesta
tai näihi n liittyvistä riidoista virheen, viivästyksen,
rikollisen toiminna n tai minkäänlaise n sopimus rikkomuksen osalta. Kaup pias on Verifonell e
vastuuss a siitä, että Kauppias täyttää oikein ja
täysimääräisesti sopimusvelvoitteensa Kuluttajaa
kohtaan Kau ppia an ta rjouksen, sopimusehtoj en j a
Kuluttajan tilauksen mukaisesti. Verifone ei
myöskään ole osalline n Kuluttajan toimesta
vastaanotetun tu otteen tai p al velun takuut a, muuta
virhevastuuta tai pal autusta koskevissa tai muissa
vastaavissa
tilanteissa,
eikä
vastaa
niihi n
liittyvistä kustannuksista.
7.4 Verifone ei miltää n osin vastaa Kauppiaan ja
Kuluttajan välisen sopimuk sen kohteena ol evan
tuotteen tai pal vel un omina isuuksista, toiminnal lisuudesta, virheestä, viivästyksestä tai toimitta matta jättämisestä. Kauppi as vastaa Verifonelle

täysimääräisesti kaikista Kuluttajan vaatimuksista
ja Kuluttajalle maksettavista korvauksista ja
hyvityksistä jäljempänä näi s sä Kauppiasehdoissa
määritellyissä tapauksissa, virheen, viivästyksen
ja muun sopimusrikkomuksen johdosta Kauppiaan
puolelt a. Kauppiaan vastuu Verifonea kohtaan on
voimassa myös kaikissa muissa tilanteissa, joissa
Kuluttajalla on sopimusrikkomuksen, kulut tajan suojaa
koskevan
tai
muun
kauppaan
tai
etämyyntiin sovellettavan lain, Maksuväline tarjoaj an sopimusehtoj en j a sopimuskäytännön
nojall a, tai muusta syystä, joka ei ole ilmeisen
perusteet on, oikeus saada Verifonelta Maksu palvelun
kautta
tekemänsä
maks usuoritus
kokonaan tai osittain takaisi n ja/tai korkoa tuoll e
suoritukselle tai muuta korvausta Kauppiaan j a
Kuluttajan solmiman sopimuksen perusteell a.
7.5 Kauppiaall a on oikeus veloittaa tapahtuma
vasta kun tuote tai palvelu on toimitettu, tai sen
toimituksesta ollaan varmoja.
7.6 Verifone ei vastaa Kuluttajan rikollisesta
toiminnasta
tai
minkäänlaisesta
sopimus rikkomuksesta Kauppiasta kohtaan miltään osin.
Mikäli Verifonelle ai heutuu maksuja tai korvauksia
Kuluttajan sopimusrikkomuksesta, sitoutuu Kau ppias
vaadittaessa
suorit tamaan
Verifonelle
maksun tai korvauksen määrän l isättynä kahdel la
(2) prosentilla sekä korkolain mukaisella viiväs tyskorolla.
7.7
Mikäli
Kuluttaja
riitauttaa
välitetyn
maksutapahtuman j a maksutapahtuma osoitetaan
vääräksi tai virheelliseksi, palauttaa Verifone
Kuluttajalta vastaanotetut varat Kuluttajalle ja
Kauppias on velvollinen korvaamaan palautuksen
määrän Verifonelle. Mikäl i Verifone velvoit etaan
(a) kuluttaj aviranomaisten tai tuomioistuimen
päätöksestä suorittamaan maksuja tai korvauksia,
joiden perusteena on Kauppiaan toiminta tai
Kauppiaan tarjoam an tuotteen tai palvelun virhe
tai viivästys taikka
(b) Maksuvälinetarjoaj a n vaatimuksesta Maksu välinetarj oajan
kulloinkin
soveltaman
maksutapaan
liittyvän
sopimuksen
ehtojen
mukaisesti palauttamaan maksu tai tekemään
hyvitystapahtuma Kuluttajal le, joko suoraan tai
Maksuvälinetarjoajan kautta, sitoutuu Kauppias
vaadittaessa suor ittamaan Verifonelle maksun tai
korvauksen
määrän
lisättynä
kahdella
(2)
prosentill a sekä korkolain mukaisella viivästys korolla.
7.8
Kauppiaan
on
vii pymättä
hyvitettävä
maksutapahtuma
Kulut tajalle
käyttäen
Maksupalveluun sisältyvää hyvitysominaisuutta,
mikäli Kuluttaja kieltäytyy vastaanottamasta tai
jättää noutamatta Kauppiaal ta tilatun tuotteen tai
palvelun, tai ilmoittaa Kauppiaal le käyttävänsä
kuluttajasuojal ain mukaista peruutusoikeutta.
7.9 Mikäli kuluttajan asem assa oleva Kuluttaja
kieltäytyy vast aanottamasta tai jättää noutam atta
Kauppiaalta tilatun tuotteen, tai ennen t uotteen tai
palvelun vastaanottamista ilmoittaa Kauppiaalle
käyttävänsä
kuluttajasuojalai n
mukaista
peruutusoikeutta, palauttaa Verifone Kul uttajalt a
12
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vastaanotetut varat Kuluttajal le Maksuväline tarjoaj an kautta viipymättä sen jälkeen, kun
Kauppias
on
ilmoitta n ut
kieltäytymisestä,
noutamatta jättämisestä tai peruuttamisoikeuden
käyttämisestä
Verifonelle.
Kauppi as
vastaa
Kuluttajan mahdo llisista vaatimuksista palau tuksessa tapahtuva n maksuviiveen johdosta,
paitsi milloin viive j ohtu u Verifo nen laimin lyönnistä.
Edellä mainitusta poikete n, mikäli kuluttajan
asemassa
oleva
Kuluttaja
kieltäytyy
vastaanottamasta kuluttajan suojalain 6 luvun 16
§:n mukaista tuotetta tai p alvelua tai j ätt ää sen
noutamatta,
voi
Verifone
pid ättäytyä
palauttamasta Kuluttaja n varoja näiltä osin,
edellyttäen, että Kaup pias o n anta nut Verifonell e
luotettavan selvitykseen siitä, että kyseinen tuote
tai palvelu ei kuul u kulutta jasuojalai n mukaisen
peru uttamisoikeu de n piiri in.
7.10 Mikäli muu kuin kuluttajan asemassa oleva
Kuluttaja kieltäytyy vastaanottamasta tai jättää
noutamatta Kaup pia alta tilaamansa tuotteen,
palautta a Verifone Kulutt ajalta vastaanotetut
varat, joko suo raa n tai Maksuvälinetarj oajan
kautta sen jälkeen, kun Ka uppias on ilm oittanut
kieltäytymisestä
tai
nout amatta
jättämisestä
Verifonell e tai viimeistään, kun Kuluttaja esittää
maksun palautusta koskevan vaatimuksen.
7.11 Mikäli Kaup pias ei ole Kaup piaan ja
Kuluttajan sopimassa mää rä ajassa toimitt anut tai
suorittanut Kul uttajalle Ku luttajan Ka uppi aalta
tilaamaa tuotetta tai palvelu a, palauttaa Verifone
Kuluttajalta vastaan otetut varat, joko su oraan tai
Maksuvälinetarjo ajan kautta , kokonaisuudessaan
Kuluttajalle. Palautus tehdä än, kun Verifone on
vastaanottanut
Kuluttaj a n
tätä
koskevan
vaatimuksen, ellei Kauppias viipymättä esitä
luotettavaa selvitystä siitä, että tuote tai palvel u
on toimitettu oikein, tai hyväksyttävää perustetta
sille, miksi tuote tai palvelu on saatu jättää
toimittamatta. Kauppia s vastaa palautuksell e
mahdollisesti maksettavasta viivästyskorosta.
7.12 Kaup piaa n tuotteen tai palvelun kuljetus tai
muu toimitus Kuluttajalle tapahtuu suoraan
Kauppia an ja Kuluttajan väl illä ja Verifone ei ole
kumpaakaan osapuo lta koh taan itsenäisessä tai
välillisessä vastuussa toimituksesta, toimituksen
toteutumisajasta, sen teke mättä jättämisestä tai
toimituksen ja kuljetuksen yhteydessä mahdol lisesti syntyvistä vahingoista.
7.13 Kauppi aan on huo l ehdittava siitä, että
Kuluttajilla o n mah dollisuus toimittaa Kauppiaan
toimintaa,
palvel uja
ja
tuotteita
koskevat
huomaut ukset,
reklamaatiot
ja
vaatimukset
suoraa n Kaup piaal le, ja että huoma utukset,
reklamaatiot ja vaatimukset käsitellään viivy tyksettä ja asiallisella tavalla. Kauppiaan on
mahdollisia
h uoma utuksia,
reklamaatioita
ja
vaatimuksia varten ilmoitettava palvelussaan
yhteystietonsa Kuluttajalle.
7.14 Kauppi as sitoutuu tuottamaan ja markki noimaa n
tuotteitaa n
ja
palveluj aan,
johon
Maksupalvelua
käytetää n,
lain,
asetusten,

viranomais määräysten sekä muutoin hyvän tavan
mukaisesti.
7.15 Verkkomaksupalvelun tilanneen Kauppiaan
on markkinoinnissaan huolehdittava siitä, etteivät
Kauppiaan oma verkkopalvelu ja Verifonen
Verkkomaksupalvelu sekä vastuu niistä ole
sekoitettavissa
toisiinsa.
Kauppiaan
on
lähetettävä
kustakin
tilauksesta
Kuluttajalle
tilausvahvistus sähköisesti tai kirjallisesti ja/tai
tarjottava Kuluttajalle tilauk sen lukumahdollisuus
verkon kautta sähköisesti. Kauppiaan tulee
pyydettäessä
toimittaa
Verifonell e
kustakin
tilauk sesta tilausvahvistus tai vastaava kahden
arkipäivän kuluessa. Tämä kohta 7.15 ei koske
maksupäätepalvel ua.
7.16 Kauppias on velvolli nen antamaan kustakin
maksupäätepalvel un maksutapahtumasta Kulut tajalle
maksukuitin,
jonka
on
sisällöltään
vastattava Verifonen kulloinkin antamia ohjeita ja
määräyksiä.
7.17 Kauppias on velvollinen noudattamaan
Verifonen kulloi nkin voimassa olevaa kauppias ohjetta, jonka voimassaoleva versio löytyy
Verifonen verkkosivuilta.
7.18 Jos Kauppias pyytää Kuluttajalta lisämaksu a
tai myöntää alennuksen tietyn maksutavan
käyttämisestä, Kauppiaan on ilmoitettava siitä
Kuluttajalle ennen maksun toteuttamista. Maksun
tulee olla asianmukainen ja se ei saa ylittää
Kauppiaalle kyseisestä maksutavasta aiheutuvia
tosiasiallisia kustannuks ia. Kauppias sitoutuu
noudattamaan lisämaksun osalta lakia, asetuksia
ja viranomaisen määräyksiä.

8. Kauppiaan velvoitteet
8.1
Kauppiaalla
on
kauppi assopimuksessa
sovittujen
korttien
osalt a
oikeus
hyväksyä
kansainvälisten korttijärjestöjen kortteja Ka u ppiaan
tarjoami en
tuottei den
ja
palvelujen
maksamiseen näiden Kauppi asehtojen mukaisesti.
Kauppiaalla on valitsemiens a korttien osalta myös
velvollisuus hyväksyä näillä korteilla tehtävät
maksut.
8.2
Kauppias
sitoutuu
peruutustapahtuman
yhteydessä palauttamaan maksetun summan vain
samalle korttinumerolle, jot a käytettiin alkuperäi sessä maksutapahtumassa.
8.3 Kauppias sitoutuu käsittelemään kortin
numeroon liittyviä tietoja luottamuksellisesti ja
noudattamaan kansainväli sten korttijärjestöjen
asettamaa Payment Card I ndustry Data Security
Standard (PCI -DSS) - nimistä tietoturvastandardia
ja PCI:n korvaavia myöhempi ä velvoittavia
standardeja. Standardista enemmän Int ernetistä
sivulta www.pcisecuritystan dard. org
8.4
Verkkomaksupalvelun tilanneen Kauppiaan
tulee tallent aa ostajan IP -osoite lokiin.
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8.5 Tapa htumatied ot (loki)
Kauppia an tul ee kirjata t ap ahtuma - j a kuittitiedot
lokiin.
Verifonen
pyynnö stä
on
vähintään
seuraavat
tied ot
toimitettava
Verifonell e
veloituksetta viiden päivän kuluessa:
a)

Kauppia an nimi, paikkakunta ja Y -tunnus

b)

Maksutapahtuman valuutta
sekä tieto arvonlisäverosta

c)

Tapahtum apäivä (va rmen nuspäivä)

d)

Yksilöity tapahtuman umero

e)

Kauppia an käyttämä kauppia stunnus

f)

Tapahtum atyyppi (osto tai peruut us)

g)

Ostettujen
kuvaus

tavaroide n

ja

ja

summa,

palveluiden

Lisäksi Verkkomaksupalvelu n tilannee n Kauppi aan
on Verifo nen pyynnöstä viiden p äivän kuluessa
toimitettava Verifonelle veloituksetta Kauppiaan
verkko-osoite (URL -osoite).
8.6 Kauppia an on myös Verifone n pyynnöstä
pystyttävä osoittamaan, mihin osoitteeseen tilatut
tavarat tai palvelut o n toimitettu.
8.7 Kauppi aan tul ee säilyttää ed ellä an nettujen
ohjeid en mukaiset tapahtum atiedot 18 kuukauden
ajan tapaht umapäivästä. Verifonen sitä pyytäessä
Kauppia an tul ee om alla kus tannuksellaa n toimit taa Verifonell e tie dot yksittäisten tapahtuma tietojen sisällöstä viiden pa nkkipäivän kuluessa.
Jos korttitapahtumie n kauppiassopimus päättyy,
tapahtumatie dot
tulee
Verifon en
pyynnöstä
luovuttaa
Verif onell e.
Tapahtum atiedot
ovat
kirjanpitotiet oja, jotka tulee säilyttää kirja npitolai n
määräysten mukaisesti.

9. Laskutus, maksut ja kustannukset
9.1 Kauppias maksaa Verifonelle Maksupalvelusta
ja
sen
käytöstä
kulloinkin
voimassaolevan
hinnaston tai Palvelusopimu ksen mukaiset maksut
Palvelusopimuksessa tai hinnastossa määri teltyjen laskutuskausien mu kaisesti. Palveluiden
avausmaksut
ja
ensimmäinen
laskutuskausi
laskutetaan toimitushetkellä. Verifone ei p alaut a jo
maksettuja maksuja Palvelusopimuksen päät tyessä.
9.2 L askujen maksueht o o n 14 pv netto. Maksut
on maksettava viim eistään laskuun merkittynä
eräp äivänä.
Ve rifon ella
on
oikeus
peri ä
viivästyneistä
maksuista
perimiskulujen
ja
käsittelymaksujen lisäksi kulloinkin voimassa
olevaa korkol ain mukaista vuotuista viivästys korkoa laskun e rä päivästä lu kien. Jos Kauppias ei
ole
maksanut
erääntynei tä
laskuja
maksu kehotuksesta ja palvelu n sulkemisesta huolimatta,
erää ntyvät myös muut palvelusta laskutettavat
vielä erää ntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

9.3 Laskua koskeva huomautusaika on kahdeksan
(8)
päivää.
Mahdollise t
laskua
koskevat
huomaut ukset on teht ävä kirjallisesti ennen
eräpäivää.
Kauppiaan
on
huom autuksesta
huolimatta
maksettava
laskun
riidaton
osa
eräpäivään
mennessä.
Jos
huomautus
on
tarkastuksessa todettu aiheettomaksi, Kauppiaan
tulee suorittaa lasku viivä styskorkoineen kahden
viikon kuluessa siitä, kun hänell e on ilmoit ettu
tarkastuksen tuloksesta.
9.4 Verifone toimittaa Kauppiaan pyynnöstä tietoja
laskutuksen muodostumisesta siinä määrin kui n se
on
teknisesti
ja
lai nsäädännön
mukaan
mahdollista. Mikäli K auppi as vaatii ryhmittelyä,
jonka muodostus vaatii toistuvaa manuaalityötä,
Verifonell a
on
oikeus
veloittaa
erittelystä
hinnaston mukai nen maksu.
9.5 Verifone perii Kauppi aalt a Verifonen kull oinkin
voimassaolevan hinnaston mukaisen provision
jokaisesta Kauppi aalle osoit etusta suorituksesta,
jonka Verif one välittää. Ellei toisin ol e sovittu,
provisio vähennetään automaattisesti Verifonen
Kauppiaalle tilitetystä suorituksesta. Mahdolliset
muut sovitut maksut tai kustannukset laskutetaan
erikseen. Verifonel la on oikeus pidättää maksuista
Kauppiaalle mahdollisten saataviensa määrä.
9.6 Kauppias on velvol linen maksamaan Verifonen
kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen
minimiprovision myös keskeytyneestä maksu tapahtumasta, jos Kuluttajan suoritus oli jo
siirtynyt Verifonen Kuluttajavaratilille.
9.7 Mikäli kauppa peruuntuu Kuluttajan käyttäessä
kuluttajansuoj alain mukaista palautusoikeuttaan
tai muusta Verifonesta johtumattomasta syystä ja
Verifone on velvollinen pal auttamaan maksetun
kauppahinnan Kulutta j alle takaisin, Kauppiaan on
korvattava Verifonelle Verifonen palauttamat
maksut lisättynä hinnaston mukaisella selvitys palkkiolla. Mikäli kauppias laiminlyö velvolli suutensa pal auttaa maksut mukaan lukien niihi n
liittyvät selvityspalkkiot Verifonelle, V erifonell a on
oikeus pidättää mai nittu määrä Kauppiaalle
muutoin suorit ettavista maksuista.
9.8 Verifonell a on oikeus muuttaa provision
suuruutta ja muita Maksupalvelun yhteydessä
perittäviä
maksuja
näiden
Kauppiaseht ojen
kohdan 19 mukaisesti. Korttiprov ision muutok sesta Verifonell a on oikeus veloittaa hinnaston
mukainen muutosmaksu .
9.9 Hinnaston hi nnat ovat arvonlisäverottomia.
Verifone
l askuttaa
lains äädännön
mukaisen
arvonlisäveron Kauppiaalta j älkikäteen.

10. Palvelun tuottaminen ja käyttö
10.1
Verifone
tuottaa
Palvelusopimuksen
mukaisen palvelun Verifonen menetelmiä käyttäen
ja parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää
palvelun tuottamisessa tarvittaessa alihankkijoita.
Verifone
vastaa
käyttämänsä
alihankkijan
suorituksesta kuten omastaan. Ver ifonella on
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oikeus tehdä palvelu n tekniikkaan ja käyttöön
vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset
edellyttävät
muutoksia
Verkkomaksupalvelun
tilanne en Kau ppia an verkko kauppa an, Kauppiaan
tulee omall a kustannuksella an hu olehti a tällaisten
muutosten t oteuttamisesta. Verifone ilmoittaa
Kauppia aseen vaikuttavista palvelunmuut oksista
kohtuullisessa ajassa ja kuitenkin vähintää n kaksi
kuukautta
etukäteen.
K auppi aan
va atimista
muutoksista palvelun sisältöön peritään Ve rifonen
määrittämä maksu.
10.2
Palvelu n sisältö ja siihen sovellettavat
erityiset ehdot mä äräytyvät Palvelusopimuksen j a
sen liitteiden mukaisesti, mukaan lukien Verif onen
voimassa
olevat
palvelukuvaukset.
Esittely lehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa
esitetyt tiedot eivät ole pal velun mää rityksiä,
eivätkä sido Verifone a.
10.3
Verifo nen
tuotta mien
ohjelmistojen,
asiakirjoje n, testausaineist on ja -tied on sekä
niiden mu utettujen versio iden omistus - sekä
immateriaali oikeud et ovat Ve rifone n tai kolmannen
osapuol en (kuten Verifo nen pää mi ehen tai
alihankkijan ) om aisuutta e ikä Kauppi aalla ol e
ilman Verifo nen etukätee n antamaa kirjallista
suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai
muuttaa ain eistoa, asiakirj oja tai ohj elmistoja
taikka luovuttaa niitä kolmann en osapuolen
käyttöön, taikka kä yttää ohjelmistoja palveluj en
tuottamiseen
kolmansille
osapuolille,
ellei
pakottavasta lainsääd änn östä muuta johd u.
10.4 Verkkomaksupalvelu u n liittyen Verifone
myöntää
Kauppia alle
oikeuden
käyttää
Palvelusopimuksen
peru steella
toimitettuja
ohjelmistopalv el uita ja pa lveluaine istoa
Palvelusopimuksen voimassaolon a jan Kau ppiaan
kauppiastoimin nassa.
Kauppia alla
sek ä
Kauppia an luku un toimivilla kolmansilla osapuo lilla on kuitenkin oike us käyttää ohjelmisto palvelusta
käyttöönsä
saamaa
Kauppiaan
aineistoa sis ältävää ain ei stoa ja Kauppiaalle
luotua ain eistoa esimerkiksi rapo rtointi dataa myös
Palvelusopimuksen päättymisen jälkeen. Käyttö oikeude n pä ättyessä Kauppia an o n omall a
kustannuksellaan joko pal a utettava tai Verifonen
pyynnöstä tuhottava hall ussaan ol evat alkuperäis ja jäljen nöskopiot, tietovälin eet ja dokument aatio.
10.5 Kau ppias vastaa niiden laitteid en j a
ohjelmistojen h ankkimisesta ja toimintakunnosta,
jotka eivät sisälly Palvelusopimuksen mukaiseen
palveluu n. Ellei toisin ole sovittu, Kauppias hankkii
kaikki palvelun tarvitsemat tietoliikenneyhteydet
toimipaikoill e en
ja
vastaa
niid en
kaikista
kustannuksista ja riskeistä.
11. Kauppi aan om at integra atiot
11.1 Verkkomaksupalvelun tilannut Kauppi as
vastaa omalta osalta an Ve rifone Ve rkkomaksu palvelun ja Kau ppia an verkkokaupa n välisen
raja pinn an
toteuttamisesta
ja
tes tauksesta.
Kauppias sitoutuu n oud atta maan ja ylläpitämään
omalla kustannuksella an Ve rifone n määrittel emää
raja pintaa. Verifo ne vastaa raja pintakuvauksen ja

rajapinnan päivittämisestä siten, että se täyttää
Kauppiaan ja Verifonen
välisessä Palvelu sopimuksessa sovitut asiat, sekä kappaleessa 12
(Tietoturva)
mainitut
tietoturvamääritykset.
Verifone ilmoittaa uudesta rajapint aversiosta ja
siihen liittyvistä ominaisuuksista vähintään kaksi
(2) kuukautta ennen sen voimaan tuloa. Verifone
on sitoutunut tukemaan u usimman rajapinnan
lisäksi
kaikkia
vuoden
sisällä
julkaistuja
rajapintaversioit a. Mikäli uusin rajapi ntaversi o
sisältää
korttimaksualalla
voimassa
olevien
standardien asettamia pakollisia vaatimuksia,
Verifone tukee julkaisun jälkeen ainoastaan
kyseistä tai tätä uudempia versioita. Verifone ei
vastaa rajapinnan päivittämisestä Kauppiaall e
aiheutuvista kustannuksista.
11.2 Maksupäätepalvel un til annut Kauppi as vastaa
omalta osaltaan Verifone maksupäätepalvelun j a
Kauppiaan
muiden
järj estelmien
välisistä
integraatioista ja nii den kustannuksista.

12. Tietoturva
12.1 Verifone sitoutuu toteuttamaan palvel un
siten, että se täyttää Verifonen ja Maksuväline tarjoaji en välisten sopimust en mukaiset kulloinkin
voimassaolevat pakolliset tietoturvamääritykset ja
standardit.
12.2 Verifone ja Kauppias vastaavat kumpikin
omien tietojärjestelmiensä osalta siitä, että niiden
tietoturva on asianmukaisesti järjestetty ja että
järjestelmät on suojattu luotettavalla tavalla
luvatonta käyttöä vastaan.
12.3
Maksupalvelun
h allintakäyttöliittymän
käyttäjätunnus ja salasana ja muut vastaavat
tunnukset (”Tunnisteet”) on pidettävä salassa ja
annettava vain niiden Kauppiaan puolesta toimi vien henkilöiden tietoon, joilla on asianmukainen
perusteltu tarve saada nämä tiedot. Kaupp i as
vastaa Tunnisteiden asianmukaisesta käytöstä.
Kauppias on velvollinen ilmoittamaan Verifonell e
välittömästi Tunnisteen pal jastumisesta kolman sille osapuolill e sekä muista Kauppiaan tietoon
tulevista tietoturvariskeistä.
12.4 Kauppias sitoutuu välittömästi ja viimeistään
vuorokauden kuluessa ilmoittamaan Verif onell e
tietoonsa tulleista tai Kauppiaan epäilemistä
Kauppiaan omien, sen asiamiesten, alihankki joiden tai muiden Kauppi aan maksutapahtumia tai
tilitietoja vastaanottavien tai käsittelevie n tahojen
palveluihi n, järj estelmiin tai tilitietoja sisältäviin
elektronisiin tai fyysisiin tallenteisiin kohdis tuneista tietomurroista tai tietomurtojen yrityksistä
sekä sen tietoon tulleista tai sen epäilemistä
palvelun, korttien tai tilitietojen vääri nkäytöstä tai
väärinkäytön yrityksistä, jotka ovat aiheuttaneet
tai saattavat aiheuttaa vahi nkoa kortinhaltijoill e,
Verifonell e tai Maksuvälinet arjoajille.
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12.5. Kauppias sitoutuu tutkimaan edellä kuvatut
tietomurrot tai tietomurto jen yritykset sekä
ylläpitämään järjestelmääns ä siten, ettei tilanne
pääse toistumaan ja anta maan asiaa koskevan
selvityksen Verifonelle .
Kauppias sitoutuu Maksuvälinetarj oaja n pyynnöstä
omalla kustannuksellaa n käytettävissään olevin
keinoin avustamaa n Verif onea ko rttien ja/ tai
tilitietojen vääri nkäytön ja epäillyn vääri nkäytön
selvittämisessä.
12.6 Kau ppias vastaa kaikista Kaupp iaa n käyttöön
annettuj en Tunnisteid en käytöstä tuottamuk sestaan riipp umatta.
12.7 Kaup pias vastaa siitä, että Kauppiaa n palvel u
tuotetaan teknises ti siten, ettei Kauppiaan
palveluja käyttävän Kulut tajan tai Verifonen
tietosuoja taikka tietoturvalli suus vaarann u.

13. Maksupalvelun saatavu u s
13.1 Verifone toimittaa ja ylläpitää maksupääte palvelun ed ellyttämiä Veri fone maksupäätteitä
niitä koskevien erillisten toimitus - ja palvelu sopimusten mukaisin e hdoi n.
Maksupäättei den
toiminta on maksupä ätep alvelun tuottamisen
edellytys.
13.2. Verkkomaksupalvelu o n Kauppi aan käytössä
24 tuntia vuorokaud essa seitsemänä (7) p äivänä
viikossa ympäri vuoden, poi s lukien käyttökatkot,
jotka johtuvat hu ollosta, päi vityksistä, ylläpidosta,
häiri öistä ja muista vastaavista syistä.
13.3. Verifo ne ei taka a, että Maksupalvelu on
keskeytyksettä Kauppiaan käytössä. Verifone
pyrkii toiminnall aan mini moimaan Kau ppiaa ll e
mahdollisista keskeytyksistä koituvat haitat.
13.4 Verifonella o n oikeus sulkea palvelu, osa
palvelusta tai maksutapoja riskienhallin nallisista
syistä, mikäli Verifonell a on perusteltu syy tai
järjestelmää uhkaa hyökkäys, vakava väärinkäytös
tai viranomaine n määrä ä tai antaa suosituksen
palvelun käytön rajoittamise sta.
13.5 Verifo ne ei vastaa Ve rifonen, Kuluttaj an tai
Kauppia an käyttämän luottolaitoksen tai muun
raho ituslaitoksen
pa lveluis sa
tai
tietojärjes telmissä esiintyvistä virheistä tai häiri ö istä.
13.6 Verifo ne ei vastaa tietoliikenneverkon
toiminnasta
tai
tie donsii rrossa
mahd ollisesti
esiintyvistä
häiriöistä
eikä
siitä
johtuvista
häiri öistä tai esteistä käyttää Maksupalvelua.
13.7 Verkkomaksupalvelus sa katsotaan olevan
virhe,
jos
se
olenna isesti
poikkeaa
Palvelusopimuksessa
määritellyistä
ominai suuksista
ja
tämä
po ikkeama
vaikeuttaa
olenn aisesti Verkkomaksupalvelun käyttämistä.
13.8
Verif one
ei
vastaa
Verifonesta
riipp umattomasta tai Kaup pi aan vastuulla olevasta
syystä
aiheutunee n
virheen
korja uksesta.
Verifonell a
on
oikeus
erikseen
veloittaa

Kauppiaalta selvitys - ja korjaustyöstä joka liittyy
tällaiseen virheeseen, mukaan lukien virheet jotka
johtuvat:
Maksupalvelun
virheellisestä
käytöstä,
huolimattomuudesta tai lai minlyönnistä palvel u n
käyttöä tai huoltoa koskevien ohjei den tai palvelun
ympäristövaatimusten noudattamisessa, tai
- Maksupalvelun pii riin kuul umattomista laitteista,
datayhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä
taikka muun kuin Verifonen tekemästä muutok sesta tai korjauksesta.
13.9 Verifonen vastuu Maksupalvelun virheestä
rajoittuu Verifonen vastuull a olevan virheellisen
palvelun korjaamiseen.

14. Maksuvälinetarjoajien palvelujen vaikutus
14.1
Maksuvälinetarjoaj at
ovat
omissa
ehdoissaan, jotka ovat osa Verifonen ja kunkin
Maksuvälinetarjoajan kanss a tehtyä sopimusta,
pidättäneet oikeuden muuttaa maksupalvelujens a
toimintatapaa ja ehtoja. Verifonella on oikeus
muuttaa
Maksupalvelua
Maksuvälinetarjoajan
toteuttamaa
muutosta
vastaavalla
tavalla.
Verifonell a
on
lisäksi
oikeus
muuttaa
Maksupalvelua,
jos
muutos
johtuu
laista,
asetuksesta, viranomaisen määräyksestä tai
päätöksestä
taikka
kansainvälisten
korttijär jestöjen sääntöjen tai ohjeiden muutoksesta.
Verifone
pyrkii
ilmoittamaan
Kauppiaaseen
vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa
ajassa etukäteen.
14.2
Maksuvälinetarj oajat
soveltavat
omia
tilitysaikojaan
maksutapahtumien
siirrossa
Verifonell e. Jos Maksuvälinetarj oaja soveltaa
pidempää tilitysaikaa Kuluttajan reklamaation
johdosta tai mistä hyvä nsä muusta syystä, pitenee
Verifonen tilitysaika Kauppiaalle vastaavasti.
14.3
Kauppias
sitoutuu
Verifonen
tai
Maksuvälinetarjoajan
pyynnöstä
avustamaan
Verifonea
ja
Maksuvälinetarjoajia
maksujen
väärinkäytön ja epäillyn vääri nkäytön selvittä misessä, muk aan lukien toimittamaan siihen
liittyvää
dokumentaatiota
Verifonelle
tai
viranomaisell e kahden arkipäivän kuluessa.
14.4 Verifone käyttää Visa ja Mastercard kortti maksujen
vastaanottamiseen
Svenska
Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttori toiminta, Y-tunnus 0861597 -4, korttimaksujen
lunastussopimusta.
Verifone
tekee
Palvelu sopimuksen korttimaksuja vastaanottavan ja
tilittävän pankin, Svenska Handelsbanken AB:n
(publ) puolesta ja tämän asiamiehenä. Kauppiaalla
on oikeus olla yhteydessä suoraan edel lä
mainittuun
korttimaksujen
vastaanottajaan
tarvittaessa. Handelsbankenin asiakaspalvelu
puh. 010 444 2545 (palvel uvalinta 2), ma -pe klo
8-17, puhelui den hi nta 0,0821 e/puh. + 0,1190
e/min.
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15. Reklamaati ot ja vahing o nkorvausvastuu
15.1
Maksupalvelun
käytettävyyteen
tai
virheesee n liittyvä reklamaatio on esitettävä
kirjallisesti Verifonell e nelj äntoista (14 ) päivän
kuluessa virheen havaitsemi sesta sillä uhalla, että
Kauppias muute n menettä ä oikeutensa vedot a
virheesee n. Reklamaatio tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen pala ut e@verifone.fi.
15.2 Verifone ei milloi nkaa n vastaa Kauppiaal le
aiheutuvista
välillisistä
tai
epäsuorista
vahingoista, kuten myynnin vähenemisestä, mark kinaosuud en men etyksestä, saamatta jääneestä
tuotosta,
tulon
me netyksestä
tai
muusta
vastaavasta vahingosta.
15.3 Verifo ne ei vastaa vahi ngosta, joka aiheutuu
virheistä tai puutteista Kauppi aan Verifonell e
ilmoittamissa yksilöinti -, yhteys - tai toimeksiantoa
koskevissa tiedoissa tai maksuyhteystiedoissa.
15.4 Verif one n vastuu virheestä tai viivästyksestä
rajoittuu virh een korja amiseen tai vaihtoehtoisesti
virheellisesti suoritetun tai viivästyneen palvelun
uudell een suorittamiseen. Verifone n enimmäis vastuu kustakin maksutapahtumasta on kaikissa
tapauksissa
rajoitet tu
Kuluttajan
Verifonen
Kuluttajavaratilil le siirtämä n maksun määrään.
Verifone n
korvausvastuu
Palvelusopimuksen
tuottamuksellisesta
rikkomisesta
Kauppiaall e
aiheutu neista välittömistä vahingoista on rajoitett u
vahinkotapa htumaa e deltä n een yhde n kuukauden
provisioihi n sekä lisäksi sopimusvuotta kohden
enintää n kolmen (3) kuukau den p rovisioihin.
15.5 Verifo ne ei vastaa vahi ngosta, joka aiheutuu
ylivoimaisesta esteestä tai kolmannen osapuolen
toiminnasta tai toimimatta jättämisestä, johon
Verifone
ei
voi
koh tuudell a
vaikuttaa.
Ylivoimaisena
esteenä
p idetään
Verif onesta
riipp umatta aiheut uvaa seikkaa, joka estää
Palvelusopimuksen ed ellyttämän toimen toteut tamisen tai aiheuttaa sen kohtuuttoman vaikeu tumisen ja jota ei voi es tää, kiertää tai sen
vaikutuksia poistaa ilman me rkittävää kustannusta
tai
ajan
m enetystä.
Tällaine n
vastuusta
vapauttava este voi oll a vira nomaisen toimenpide,
sota tai sen u hka, kapina tai mellakka, lakko,
työsulku tai muu työtaistelutoimen pide, häiri ö
postinkulussa,automaattisessa
tietojenkäsit telyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä
viestinnässä tai sähkön saannissa, rahoitus laitosten toiminnassa sekä tulipalon tai muun
onnettomu ude n aihe uttama keskeytys tai viivästys
Verifone n toiminnassa.
15.6 Jos Kaup pias tai sen l u kuun toimi va muu taho
on laiminlyönyt noud attaa tämän sopimuksen
mukaisia turvallisuus - ja tietoturvavaatimuksia,
väärinkäyttöriskeihin
liittyviä
vaatimuksia,
Kauppiaso hjeita
tai
muita
kansainvälisten
korttijärjestöje n vaatimuksiin perustuvia ohjeita,
Kauppias sitoutuu viipymättä ja täysimääräisesti
korvaamaan
ka nsainvälisten
korttijärjestöjen
Maksuvälinetarjo ajille ja/tai Verifonelle makset tavaksi kyseisestä laiminlyönnistä määräämät
sanktiot
ja
muut
Maksuvälinetarjoajille,
Verifonell e, Kuluttajall e tai k olmansille osa puolil le

aiheutuneet kulut ja muut vahingot Verifonen ja/tai
Maksuvälinetarjoajan vaatim uksen mukaisesti.
15.7 Verifonella on oikeus pysäyttää sellaiset
maksutapahtumat,
jotka
Maksuvälinetarjoaj a
pysäyttää ja/tai perii takaisin Verifonelta. Edell ä
mainituissa tapauksissa Verifonella on lisäksi
oikeus vähentää maksutapahtumat Kauppiaan
tulevista tilityksistä tai laskuttaa ne jälkikäteen.
Verifone monit oroi maksutapahtumi a ja hylkää
väärinkäytöksi epäilemänsä tapahtumat. Lisäksi
Verifone voi tarkastaa ja /tai asettaa Kauppiaall e
manuaalisesti tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi
tai
hylättäviksi
tietyn
riskitason
ylittävät
tapahtumat.

16. Salassapito
16.1
Verifonella
ja
Kauppiaalla
on
salassapitovelvollisuus, joka koskee molempia
osapuoli a
ja
ni iden
toi mintaa
koskevia
luottamuksellisia tietoja,
joita ovat ainakin
Verifonea
ja
Kauppiasta
koskevat
yrityssalaisuuden
piirii n
kuuluvat
tiedot,
Maksupalvelun
toteuttamistapa,
turvallisuus ratkaisut ja Palvelusopimuks en ehdot sekä tiedot,
jotka
osapuolet
muutoi n
saavat
Palvelu sopimuksen mukaisessa toiminnassaan luottamuk sellisina. Salassapitovelvollisuuden alaisia tietoj a
ei saa käyttää muuhun kuin Palvelusopimuksen
edellyttämän
tarkoituksen
toteuttamiseen.
Salassapitovelvollisuus on voimassa viisi (5)
vuotta Palvelusopimuksen päättymisen jälkeen,
tai, mikäli laki määrää pidemmän ajan, kyseisen
pidemmän aj an.
16.2
Verifonell a
on
omistusoikeus
maksu lomakkeen kautta kulkevaan informaati oon j a
oikeus käyttää informaatiot a palveluidensa ja/tai
tuotteidensa kehittäm iseen.
Kauppiaan yritys salaisuuksia ja/tai arkal uontoisia tietoja ei
koskaan luovuteta kolmansille osapuolille nii n,
että
Kauppias
olisi
millään
keinoin
identifioitavissa.
16.3 Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske
tietoja, jotka ovat tulleet julk isesti tunnetuiksi
ilman salassapitovelvoitteen rikkomusta, jotka
tiedon
vastaanottanut
osapuoli
on
saanut
kolmannelta
osapuolelta
ilman
salassapito velvollisuutta, tai jotka jo olivat vastaanottajan
hallussa
ennen
tiedon
luovuttamista.
Salassapitovelvolli suuden estämättä osapuoli voi
luovuttaa tietoj a viranomais en tai tuomioistuimen
toimivaltaisen määräyksen tai lain tai muun
voimassaolevan säännöksen velvoituksen nojalla.
Salassapitovelvollisuus ei estä Verifonea luovut tamasta
Kauppiasta,
sen
Kuluttajia
tai
maksutapahtumia
koskevia
tietoja
Verifonen
konserniyhtiöill e, Maksuvälinetarj oajill e, kansain välisille
korttijärjestöille
tai
Maksupalvelun
toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajill e
edellyttäen, että palvelunt arj oajat ovat sitoutuneet
asianmuk aisiin salassapitoehtoihin.
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17. Tekijänoike us ja tavara merkit
17.1 Maksupalvel uun j a sen toteuttamiseksi
käytettäviin laitteisiin ja o hjelmistoihin li ittyvät
tekijänoikeud et
ja
tavarame rkit
kuuluvat
Verifonell e ja kolmansille osapuolill e. Kaikki
oikeudet tekijäno ikeuksiin ja tavaramerkkeihi n
pidätetä än.
17.2 Kau ppias sitoutu u sii hen, ettei hän ilman
tekijänoikeud en omistaja n kirjallista suostumusta
toisinna, julkaise tai e dell e en jakele palveluj en
sisältämää informa atiota sähköisesti tai muita
vies tintäkanavia käyttäen.
17.3
Kaupp iaa n
ja
Verifonen
välisen
Palvelusopimuksen nojall a Kauppi as saa oikeuden
Palvelusopimuksen voimassaoloaikan a käyttää
Verifone n
nimeä
ja
lo goa
Maksupalvelun
yhteydessä. Kauppias sitoutuu noud attamaan
Verifone n kulloinkin a ntamia Verifonetava ramerkin
käyttöä koskevia ohjeita. Verifone -tavaramerkin
käyttö on sallittu ainoastaan Maksupalvelun
yhteydessä. Verifone -tavaramerkin käyttöoikeus
päättyy Palvelusopimuksen päättyessä, jolloin
Kauppias sitoutuu heti p oistamaan Verifone tavaramerkin p alvelustaa n.
17.4 Verifon ella on oikeu s käyttää Kauppiaan
nimeä ja l ogo a ja Kau ppi aan muita tunnusmerkkejä
referenssinä ma rkkinoinnis saan, ellei Kauppias
sitä erikseen kirjallisesti kiellä.
17.5
Maksuvälinetarj oa jien
toiminimen,
tavaramerkkien tai tekijänoikeud ella suojatun
materiaal in
käyttöön
Kauppia an
palvelussa
tarvitaan e rilline n kirjalli n en suostumus joko
Maksuvälinetarjo ajalta tai V erifon elta.

palvelun tai sen osan käytön jatkamiseen, korvaa
palvelua toisell a vastaavalla tuotteella, jonka
käyttö ei loukkaa edellä tarkoitettuja oikeuksia, tai
muuttaa palv elua siten, et tei loukkausta enää
tapahdu. Verifonella on tällöin myös oikeus
lopettaa palvelun tuottaminen ilman irtisanomis aikaa. Verifonen vastuu i mmateriaali oikeuksien
loukkauksesta rajoittuu tämän luvun 18 mukaisiin
toimenpiteisiin.
18.4
Verifone
ei
vastaa
Kauppiaal le
immateriaali oikeuksien
loukkauksista,
jotka
aiheutuvat siitä, että palv elua on muutettu tai
käytetty
tarkoitukseen,
johon
sitä
ei
ol e
suunniteltu t ai hyväksytty, taikka siitä, että
palvelua käytetään yhdessä toisen toimittajan
toimittaman tai Kauppiaan t uottaman tuotteen tai
palvelun kanssa tai vastoin Verifonen antami a
ohjeita.

19. Kauppi asehtojen muuttami nen ja sopimuksen
siirtäminen
19.1
Verifonella
on
oikeus
muuttaa
Maksupalvelusta perittävän provision suuruutta ja
muita
Maksupalvelun
yhteydessä
perittäviä
maksuja. Uusi hinnasto astuu voimaan Verif onen
ilmoittamana
aikana,
kuitenkin
aikaisintaan
kahden (2) kuukauden kuluttua muutosta koskevan
ilmoituksen lähettämisestä Kauppi aalle.

18. Immateriaali oikeuksien l oukkaukset

19.2 Verifonell a on oik eus muuttaa näitä
Kauppiasehtoja tai muita Palvelusopimuksen
ehtoja. Verifone ilmoittaa K auppi aalle kirjallisesti
tai sähköisesti Kauppiasehtojen muuto ksesta.
Muutetut
Kauppiasehdot
astuvat
voimaan
Verifonen
ilmoittamana
aikana,
kuitenkin
aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua
muutosta koskevan ilmoituksen lähettämisestä
Kauppiaalle.

18.1 Verifo ne vastaa siitä , että sen tuottama
palvelu
ei
lo ukkaa
Suomessa
Palvelu sopimuskauden a ikana voi massaolevia immate riaali oikeuksia.

19.3 Kauppias ei saa siirtää Palvelusopimusta tai
Palvelusopimuk seen perustuvia oikeuksiaan j a
velvollisuuksiaan
ilman
Verifonen
etukäteen
antamaa kirjallista suostumusta.

18.2 Mikäli Kauppiasta vastaan nostetaa n kanne
tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että
Verifone n
toimi ttaman
p alvelun
käyttäminen
Suomessa loukkaa suoj attua immateriaa lioikeutta,
Verifone hu olehtii pa rha aksi katsomallaan taval la
Kauppia an puol ustuksesta ja korvaa Kauppiaan
maksettavaksi tuomitut korvaukset. Kauppiaall a ei
ole oikeutta ilman Verifone n etukä teen antamaa
kirjallista suostumusta tehdä asiassa sopimusta
tai muulla järj estelyllä sopia asiaa kanteen tai
vaatimuksen esittäjän kans sa. Verifone n vastuu
edellyttää, että Kau ppi as ilmoittaa Verifonell e
vaateista kirjallisesti heti niistä tiedon saatuaan ja
samalla
valtuuttaa
Verif onen
h uol ehtimaan
Kauppia an eduista sekä a n taa Verifo nelle asian
hoitamisen kann alta tarp eell iset tiedot ja avun.

19.4
Verif one saa sii rtää Palvelusopimuksen
konserniyhtiöll een.

18.3
Jos
kohdan
18.2
mukainen
immateriaali oikeud en
lou kkaus
tulee
lain voimaiseksi tai jos Verifone katsoo loukk auksen
todenn äköiseksi, Verifone harkintansa mukaan
hankkii
omalla
kustann uksellaan
oikeuden

20.
Palvelusopimuksen
voimassolo,
Maksupalvelun
keskeyttäminen
ja
Palvelu sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
20.1 Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi tai
sovitun määräaj an.
20.2
Verifonel la
on
oikeus
keskeyttää
Maksupalvelun käyttö tai purkaa Palvelusopimus
päättymään välittömästi, mikäli Kauppias on
olennaisesti
rikkonut
näitä
Kauppiasehtoj a,
Palvelusopimuksen muita ehtoja, maksupääte laitetta koskevan toimitus - ja ylläpitosopimuksen
ehtoja tai muun Verifonen ja Kauppi aan välisen
sopimuksen ehtoja tai mikäli Kauppiaan menettely,
palvelu tai markkinointi ei ole lain, asetuksen,
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viranomaismää räyksen tai h yvän tavan mukaista,
tai jos Kauppias tulee maksukyvyttömäksi tai
haetaa n
selvitys tai
konkurssitilaan,
yrityssaneerausmenettelyyn, tai jos Kaup piaaseen
tai
Kauppia an
om aisu uteen
kohdistetaan
takavarikko-, ulosmittaus - tai muu vastaava
täytäntöönp anotoimi,
tai
jos
Kauppi aan
taloude lline n tilann e ja toi mintakyky heikkenevät
tai jos Kauppiaa n luottol uoki tus laskee.
Verifonell a on oikeus keskeyttää Maksupalvelun
käyttö, jos Verifonella on p erusteltu syy epäillä,
että
Maksupalvelua
kä ytetään
lain
tai
Palvelusopimuksen vastaiseen toimintaan tai
palveluje n käyttö vaarant aa Verifon en tieto turvallisuud en tai jos Kauppiaase en kohdistuu
myydyn tuotteen tai palvel un toimittamiseen tai
laatuun liittyviä Kuluttajilta tulevia reklamaatioit a
tai, jos kortinhaltijat reklam oivat Kauppia an ja/tai
jonkin sen myyntipisteen maksutapahtumista
keskimääräistä useammin. Verifonell a on oikeus
irtisanoa ja sulkea ko rttitilityssopimus sekä
maksupäätesopimus, mikäli Kauppias joutuu
ulosottoon.
Tästä
ilm oitetaan
Ka uppi aall e .
Verifonell a o n oike us la skuttaa Kauppiaalta
ulosotosta aihe utuva manua alinen lisätyö.

20.6 Kummallakin osa puolella on oikeus milloi n
tahansa
kirj allisesti
irt isanoa
toistaiseksi
voimassaoleva
Palvelusopimus
päättymään
kolmen (3) kuukauden kul uttua irtisanomisesta.
Kauppias
on
velvolli nen
irtisanomaan
Palvelusopimuksen,
jos
Kauppi as
poistaa
Verkkomaksupalvelun omasta verkkopalvelustaan.
Mikäli Verifone on ilmoittanut
Kauppiasehtojen tai palveluun liittyvien hintojen
muutoksesta,
voi
Kauppi as
irtisanoa
Palvelusopimuksen
päätt ymään
yhden
(1)
kuukauden
i rtisanomisajalla
muutosten
voimaantulopäivään saakka.
20.7 Kauppi aalla on oikeus purkaa Palvelusopimus
päättymään väl ittömästi, mikäli Verifone on
olennaisesti rikkonut näitä, tai mahdollisen
erillisen
Palvelusopim uksen
ehtoja,
tai
jos
Verifone haetaan selvitys - tai konkurssitilaan,
yrityssaneerausmenettelyyn, tai jos Verifoneen tai
Verifonen omaisuuteen kohdistetaan tak avarikko-,
ulosmittaus - tai muu vastaava täytäntöönpano toimi.

20.3 Mikäli joku ko hdan 20. 2 kriteereistä täyttyy,
Verifone
voi
Palvel usopi muksen
puru n
tai
keskeyttämisen
sijasta
rajoittaa
Ka uppi aan
käytössä olevia Maksuvälinetarj oajie n maksu tapoja, pi dentä ä tilityksien maksuaikaa, rajoittaa
myyntiä asettamalla kuukau si - tai viikkokohtaisia
enimmäismyyntimääriä
sekä
asettaa
Maksu palvelun käytön eh doksi vaku usmaksun maksu
Verifonell e tai kieltäytyä toteuttamasta maksua.
Edellä
mai nituista
on
toimitettava
ilmoitus
Kauppia alle.

21. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

20.4 Mikäli Verifo nell e ai heutuu K aup piaaseen
liittyvästä maksutapahtumasta tai toiminnasta
Verifonesta riipp umattomia lisäkuluja (j o htuen
esimerkiksi kolmannen osapuole n veloituksista,
kohdan 15. mukaisista ilmoituksista, jäljityskulut
jos maksussa on osallinen E uroo pan t alousal ueen
ulkopuoli nen
h enkilö,
kulut
virheellisten
maksutapahtumien
joh dosta),
Verifo nell a
on
oikeus veloittaa nä mä kusta nnukset Kauppiaalta.

LISÄYS 1: Tietosuojaa koskeva Lisäys

20.5 Verifon ella o n myös yksittäisen Kuluttajan
osalta oikeus estää K ulut tajan maksuvälineen
käyttö, jos:
1)
maksuvälineen
vaarantu nut;

käytö n

turvallisuus

on

2) o n syytä epäillä, että mak suvälinettä käytetään
oikeudettomasti tai vilpillise sti; tai
3) maksuväline o ikeuttaa lu oton käyttöön ja vaara
siitä, että luoton maksamisesta vastuussa oleva
maksupalvelun käyttäjä ei kykene täyttämään
maksuvelvoitteitaan, on huo mattavasti kohonnut.
Verifone n on ilmoitettava maksuväline en käytön
estämisestä ja sen syistä maksuvälineen haltijall e
ja
Kaup piaall e
kirjallise sti,
paitsi
milloin
ilmoituksen
tekeminen
vaaranta isi
maksu palveluje n luotettavuu den tai turvallisuude n tai jos
sen tekeminen on la issa kielletty.

21.1 Palvelusopimukseen
lakia.

sovelletaan

Suomen

21.2 Palvelusopimukseen li ittyvät erimielisyydet
ratkaisee Vantaan käräj äoik eus.

Päivämäärä: 25. 03.2018

1. Tietosuojaa koskeva Lisäys
Tällä ilmoituksella (”Lisäys”) Verifone Fi nland Oy:n
("Verifone")
ja
Kul uttajan
välistä
tehtyä
palvelusopimusta
("Sopi mus")
muutetaan
henkilötietoj en
käsittelyä
koskevien
ehtojen
osalta.
Lisäys
liittyy
uuteen
EU:n
tietosuojasäänt elyyn.
Alla
muutettua
l ukuun
ottamatta Sopimuksen ehdot pysyvät voimassa
nykyisen sisältöisinä.
Sopimuksen mukaan Verifonell a on oikeus
muuttaa Sopimuksen ehtoja kaksi (2) kuukautt a
etukäteen annettavalla kirj allisella ilmoituksella.
Tämän Lisäyksen sopimusehdot täydentävät ja
muodostavat Sopimuksen erottamattoman osan ja
tulevat sovellettaviksi kahden (2) kuukauden
kuluttua yllä mainitusta päiv ämäärästä.
Tässä
Lisäyksessä
käytetyillä
termeill ä
on
jäljempänä
määritelty
merkitys.
Isolla
alkukirjaimella kirj oitetuill a termeillä, joita ei ol e
jäljempänä määrit elty, on Sopimuksessa niille
annettu merkitys.
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2. Määritelmät
Tässä Lisäyksessä seuraavilla termei llä on all a
määritelty merkitys:

4. Henkilötietoj en luovuttami nen
Toimiessaan Luovuttajana osapuolen on:
a)

luovutettava Henkilötieto ja vain Sopimuksen
mukaisten oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa
käyttämiseksi ja suorittamiseksi tai siten kuin
on muutoin osapuolten toi mesta kirjallisesti
sovittu ("Sallitut Tarkoitukset");

b)

huolehdittava siitä, että se on (i) toimittanut
Rekisteröidyill e
asiaank uuluvat
tiedot
koskien
Henkilötietojen
luovuttamista
Vastaanottajalle
tai
asianmukaiselle
vastaanottajaryhmäll e;
ja
(ii)
hankkinut
tarvittavat suostumukset tai valtuutukset,
joita vaadit aan, j otta Vastaanottaja voi
vapaasti käsitellä Henkilöti etoj a Sallittui hin
Tarkoituksiin; ja

c)

luovutettava
Erityisiä
henkilötietoryhmi ä
koskevia Henkilötietoja Vast aanottaj alle vain,
kun
se
on
välttämätöntä
Sallittuja
Tarkoituksia varten ja vain edellyttäen, ett ä
Luovuttaja on hankkinut asiaankuuluvan
Rekisteröidy n nimenomais en ennakollisen
suostumuksen, tai osoittanut (Vastaanottaj aa
tyydyttävällä tavalla) vaihtoehtoisen laill isen
perusteen luovutukselle.

"Käsitellä/Käsittely",
"Rekisterinpitäjä" ,
"Henkilötietoj en
käsittelijä",
"Rekisteröity",
"Henkilötietoj en tietotu rvalo ukkaus" ja "Erityiset
henkilötieto ryhmät"
tark oit tavat
samaa
kuin
Tietosuojal aeissa.
"Sidosyhtiö" tarkoittaa yhteisöä, joka omistaa tai
jolla on määräysvalta, joka on osapuolen
omistuksessa
tai
määräysvallassa
tai
on
osapuol en
kanssa
sama n
omistuksen
tai
määräysvallan
alaisen a,
kun
mää räysvalta
määritell ään
oike utena
määrätä
yhteisön
johtamisesta ja menettelytavoista joko suoraan tai
epäsuo rasti
arvo pap e rien
tu ottamien
äänioike uksien tai sopimuksen kautta taikka
muulla tavoin;
"Tietosuojalait" tarkoittavat Euroop an p arlam entin
ja neuvoston Yleist ä Tietosu oja -asetusta
2016/6 79 ("G DPR") j a soveltuvia kansallisia
tietosuojalakej a, joilla imple mentoida an GDPR;
"Rekisteröidyn pyyntö" tarkoittaa Rekisteröidy n
tekemää
pyyntöä
käyttää
oikeuksiaan
Tietosuojal akien noj alla;
"Henkilötied ot"
tarkoitta vat
Tietosuojal aeissa
määriteltyjä he nkilötietoja, jotka toinen osapuoli
("Luovuttaj a")
lu ovuttaa
toiselle
osap uolell e
("Vastaanottaja" ) käyttäessään tai su orittaessaan
Sopimuksen
mukaisia
oikeuksiaan
tai
velvollisuuksiaan;
"Valvontaviranomai nen"
tarkoit taa
(a)
riipp umatonta julkista viranomaista, joka on
perustettu jäse nvaltion toim esta GDPR 51 artiklan
mukaisesti;
ja
(b)
muuta
vastaavaa
sääntelyviranom aista,
joka
on
vastuussa
Tietosuojal akien valvonnast a.
3. Rekisterinpitäjät
a)
Kumpikin
osapu oli
toimii
itsenäisenä
rekisterinpitä jän ä
suhteessa
Käsittelemiinsä
Henkilötietoi hin.
Osapuo l et
eivät
käsittele
Henkilötietoj a yhteisrekisteri npitäjin ä.
b) Kumpikin osapuoli sitoutuu noud attamaan sille
Tietosuojal akien n ojall a ku uluvia velvollisuuksia
Henkilötietoj en käsittelyn suhteen.
c)
Tämä
Lisäys
ei
sovellu
sellaisten
henkilötietoj en käsittelyyn, jotka osapuoli on
saanut omaan ta rkoitukseen sa muulta kuin toiselta
osapuol elta, kuten esimerki ksi luottokorttitietojen
käsittelyyn, jotka Verifone on saanut suoraan
maksajalta maksutapahtuma n yhteydessä.

5. Henkilötietojen käsittely
Toimiessaan Vastaanottajana osapuoli ei saa:
a)

Käsitellä
Henkilötietoj a
muih in
kuin
Sallittuihin
Tarkoituksiin
(paitsi
noudattaakseen
soveltuvan
lain
vaatimuksia);

b)

Käsitellä Henkilötietoj a pidempään kui n
on tarpeen Sallittuja Tarkoi tuksia varten
(paitsi noudattaakseen soveltuvan lain
vaatimuksia); ja

c)

ottaen
huomioon
tekniikka
ja
toteuttamiskustannukset,
käsittelyn
luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset
sekä luonnollisten henkilöi den oikeuksiin
ja
vapauksiin
kohdistuvat,
todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan
vaihtelevat
riskit,
on
molempien
osapuolten toteutettava riskiä v astaavan
turvallisuustason
varmistamiseksi
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset
suojatoimenpiteet,
mukaan
lukien
Sopimuksessa
sovitut
toimenpiteet,
Henkilötietoj en
suojaamiseksi
luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä tai
tapaturmaiselta
menetykselt ä,
tuhoutumiselta tai vahingolt a.
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6. Turvallisuus Henkilöti etoj en siirtämisessä
a) Lu ovuttaja on vastu ussa Henkilötietoj en
tietoturvasta, kun ne ovat Lu ovuttajan halli nnassa.
b) Kuluttaja sito utuu ta rkasti noudattamaan j a
toteuttamaan Verifo nen k ull oinkin antamia ohj eita
asianmukaisista tietoturvatoimenpiteistä ja –
menettelyistä, joiden tarkoituksena on varmistaa
Henkilötietoj en
tietotu rvalline n
siirtäminen
yhtäältä Kuluttajalt a Veri fonelle j a toisaalt a
Verifonelta Kul uttajalle .
7. Henkilötieto je n tietoturva loukkaus
a) Vastaanottaj an on ilma n aiheeto nta viivytystä
ilmoitettava
Luovuttajal le
Henkil ötietoj a
koskevasta
Hen kilötietojen
tietoturvaloukkauksesta.
b) Molempie n osapu olten on toisen osapuolen
pyynnöstä
kohtuullisessa
määrin
tehtäv ä
yhteistyötä koskien Valvontaviran omaisille tai
Rekisteröidyille
te htä viä
ilmoituksia
Henkilötietoj en tietotu rvalou kkausten johdosta.
8. Osapuolte n väline n yht eistyö ja keskinäinen
avustaminen
Kummankin
osapu olen
on
tehtävä
osapuol en
pyynnöstä
ko htuu llisessa
yhteistyötä koskien:

toisen
määri n

a)

Rekisteröityjen pyyntöjä;

b)

muuta
Rekisteröidyn
yhteydenottoa
Henkilötietoj ensa Käsittelyyn liittyen; ja

c)

Valvontaviran omaisen yhteydenotto a liittyen
Henkilötietoj en
Käsittelyyn
tai
Tietosuojal akien no udattami seen.

9. Kansainväliset siirrot
Kumpikaan osapuo li ei saa käsitellä Henkilötiet oja
(tai sallia Henkilötietoj en käsittelyä) Euroopan
talousalue en ulk opu olisella alueel la, ellei se ole
ryhtynyt sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat
tarpe en sen varmistamiseksi, että Henkilötietojen
siirto tapahtu u Tietosuoja lakien mukaisesti.
10. Vastuu
Kauppia an
on
korvattava
Verifonell e
täysimääräisesti
Rekisterö idyille
maksettavat
vahingo nkorvaukset
ja
valvontaviranom aisille
maksettavat hallinnolliset sakot, jotka johtuvat
tämän
Sopimuksen
tai
Tietosuojalakien
rikkomisesta.
Kauppiaa n
on
noudatettava
Tietosuojal akeja sekä Verifo nen ant amia ohj eita.

11. Muuta
Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen
osapuol et voivat jatkaa Henkilötietojen Käsittelyä
edellyttäen,
että
Käsittely
tapahtuu
Tietosuojal akien mukaisesti.
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