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1. Allmänt
Checkout-tjänsten är en betalningsförmedlingstjänst (nedan Tjänst) som erbjuds av Checkout Finland Oy (Checkout)
med hjälp av vilken en försäljare av produkter eller tjänster eller en annan tjänsteleverantör (Köpman) kan ta emot
betalningar av sina kunder (Kunder) via ett gränssnitt i en nätbutik, med en betalterminal eller en mobilapp.
I den här tjänstebeskrivningen beskrivs hur betalningarna tas emot i nätbutiken. Hur betalningar tas emot med en
betalterminal eller i mobilappen beskrivs i separata tjänstebeskrivningar.
Betalningssätt som stöds i nätbutiken:
Nätbanker: OP, Nordea, Danske Bank, Sparbanken/OmaSp, POP banken, Handelsbanken, Ålandsbanken, Aktia
och S-banken
• Kort: Mastercard – Credit & Debit, Visa – Credit & Debit ja VisaElectron
• Collector delbetalning och faktura
• Mobila betalningar Pivo, MobilePay och MasterPass
• Mash delbetalning och faktura
• Jousto delbetalning
• Svea Ekonomi delbetalning och faktura
• AinaPay telefonbetalning
• Banköverföring/referensbetalning
• Gränssnitt: PayPal
•

I alla betalningssätt efterföljs de villkor och begränsningar betalningssättets producent har ställt upp. T.ex. är det
endast möjligt att ansöka om kredit mellan kl. 7 och 22.
Exempel på Köpmannens eventuella betalningstjänster som kan genomföras:
- nätbutiksbetalningar med bankknappar
- upprepad debitering av online-medlemskap från Kundens kort
- betalning av beställningsvideor osv.
- betalning av stora nätbutiksinköp med delbetalning eller faktura i mindre delar
- betalning av små inköp på t.ex. 3 euro genom att ringa med telefonen

2. Omvärlden
Betalningstjänstens omvärld består av den betalningsförmedlingstjänst som underhålls av Checkout och av
köpmannens webbplats. Checkouts server och Köpmannens nätbutiksserver kommunicerar om möjligt via en HTTPSskyddad förbindelse. Dessutom krävs Köpmannens köpmannakod och en köpmansspecifik krypterad nyckel för varje
transaktion.
Vid betalningen är Kunden i kontakt med Checkout-tjänstens nätsida via en HTTPS-skyddad förbindelse. Förbindelsens
kryptering är standard och tjänsten kan inte användas utan kryptering.
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Via Checkouts server styrs Kunden till betalningsprestationsstället t.ex. till nätbanken via en HTTPS-krypterad
förbindelse.
Tjänsten står i förbindelse med nätbankernas och Producenterna av betalningssättens andra server med de starkaste
krypteringssätten som erbjuds av Producenten av betalningssättet. En beskrivning av trafiken mellan Producenten av
betalningssättet och Checkout finns i Producenten av betalningssättets system- och tjänstebeskrivningar.

3. Genomföring och administration
Tjänsten erbjuder Köpmannen ett onlinebaserat uppföljningssystem (Köpmannaportalen) där Köpmannen i realtid kan
följa upp transaktionerna samt kommande och redan genomförda redovisningar. Varje Köpman som tar Tjänsten i bruk
får egna individuella koder till Köpmannaportalen där Köpmannen kan logga in och följa upp sina transaktioner,
betalningssaldon och tillgodohavanden som ännu inte redovisats.
Dessutom skickas redovisningsrapporter separat till Köpmannen elektroniskt om det behövs.
Alla betalningar som debiteras av Köpmannen anges i Tjänstens prislista.

4. Verksamhetsförutsättningar
Användningen av tjänsten förutsätter en server som stöder TCP/IP-protokollet där Tjänstens knapp kan integreras.
Köpmannen ansvarar för underhållet och installationen av sin server, ifall inget annat överenskommits separat med
Köpmannen. För att använda tjänsten behövs dessutom en fast offentlig IP-adress som Köpmannen meddelar i bilagan
Beskrivning av Köpmannens tjänst.
En närmare beskrivning av gränssnittet finns i bilagan med beskrivning av gränssnittet på Tjänstens webbplats.
Dessutom kan Checkout även enligt avtal erbjuda t.ex. en betalningsknapp som integreras i Köpmannens nätbutik.
Tjänsten stöds för närvarande på följande nätbutiksplattformar:
•
WooCommerce (WP)
•
eCommerce (WP)
• Magento och Magento 2.0
•
OsCommerce
•
ZenCart
• CloverShop
•
OpenCart
• Commerce och Ubercart (Drupal)
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