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Villkor för Checkouts betalningförmedlingstjänst  
 
 
Checkout är ett tryggt betalsätt för dig. Vi har ett av Finansinspektionen beviljat tillstånd som betalningsinstitut. Tjänsten tillhandahålls av 
Checkout Finland Ab (FO-nummer 2196606-6), och Checkout Finland Ab ingår i OP gruppen. 
 
Checkouts betalningsförmedlingstjänst förmedlar din betalning till köpmannen. Om det står Checkout Finland Ab på ditt kontoutdrag eller 
din kreditkortsfaktura, har vi förmedlat din betalning. 
 
Nätbutiken fungerar som marknadsförare av produkter och tjänster samt som leverantör av produkter till kunden. Nätbutiken svarar för 
lagstadgade förpliktelser i anslutning till affären samt för andra förpliktelser som den själv fastställt. Om du vill reklamera eller returnera 
produkten, ska du direkt kontakta den nätbutik, från vilken du har beställt produkten. 
 
 
Bankbetalningar 
 

Du har tillgång till alla finländska bankers betalknappar. Du kan betala med Aktias, Andelsbankens, Danske Banks, 
Handelsbankens, Nordeas, Oma Säästöpankkis, POP-bankens, Sparbankens, S-Bankens och Ålandsbankens betalknappar. 
På ditt kontoutdrag står Checkout Finland Ab som betalningsmottagare, och vi förmedlar din betalning till nätbutiken. 
Från nätbutiken styrs du direkt till din bank för att betala tryggt. 
 
När du använder betalningsinitieringstjänsten binds du av följande villkor: Villkor för betalningsinitieringstjänsten (In 
English) 
 
 

Kreditkortsbetalningar 
 

I nätbutiken kan du betala med Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, Mastercard-, Debit Mastercard- och American Express-
kort. I nätbutiken används de internationella verifieringstjänsterna Verified by Visa och Mastercard Secure Code och 
American Express SafeKey. Checkout syns på korträkningen som betalningens mottagare och förmedlar kundens 
betalkortsbetalning direkt till köpmannen. Kortbetalningar sker tryggt med en skyddad betalningsblankett och 
betalkortets uppgifter sparas inte i nätbutikens system. 
 

Mobilbetalningar 
 

De mobila betalningssätten Pivo, MobilePay och Siirto är tjänster som fungerar i en app. Med dem kan du betala nätköp 
som girering från kontot eller som kortbetalning från kortet genom att godkänna betalningen i den aktuella appen. Med 
Pivo kan du dessutom göra Siirto-betalningar, varvid du kan godkänna betalningar med alla appar som stödjer Siirto. 
Tjänsten Apple Pay fungerar i Apple-terminaler. Via tjänsten kan du betala köp med ett betalkort som är anslutet till 
terminalen. 
 
Pivo 
Användarvillkoren finns på Pivos webbplats. 
 
MobilePay 
Villkoren finns på Mobile Pays webbplats. 
 
Siirto 
Villkor som tillämpas på Siirto-betalningar: 
OP:s allmänna villkor för eurobetalning 
Användarvillkor för tjänsten Siirto hos Nordea 
 
Apple Pay 
Användarvillkoren finns på Apples webbplats. 
 
 
 
 
 
 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2610868/checkout/ehdot-ja-sopimukset/Checkout-maksutoimeksiantopalvelun-ehdot-en_gb.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2610868/checkout/ehdot-ja-sopimukset/Checkout-maksutoimeksiantopalvelun-ehdot-en_gb.pdf
https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/
https://mobilepay.fi/asiakastuki/ehdot
https://www.op.fi/tac?did=Hemak0000002717&cs=7f653641d3fb31069e9e2eb71e9f141460575b214e26ed07a802a3c54e87b77a
https://www.nordea.fi/Images/146-173247/siirto-ehdot-fi.pdf
https://support.apple.com/fi-fi/HT201239
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Faktura- och avbetalningstjänster 
 

Faktura- och avbetalningstjänster via Checkout erbjuds av OP, Collector, Jousto och AfterPay. Collector erbjuder även 
företagskunder ett faktura- och avbetalningsalternativ. 
 
Kom ihåg att ytterligare läsa de noggranna villkoren gällande respektive finansbolag. Villkoren visas när du godkänner 
betalningen. När du godkänner betalningen, godkänner du samtidigt finansbolagets villkor. 
 
Collector 
Collectors allmänna villkor för faktura företag 
Collector-produktbeskrivning 
Läs mer: Collector.fi 
 
Jousto 
Jousto-produktbeskrivning 
Läs mer: Jousto.com 
 
OP Lasku 
Konsumentvillkor för OP Lasku  
OP Lasku - produktbeskrivning för köpman  
Läs mer: Op.fi 
 
AfterPay 
Läs mer: AfterPay.fi 

https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECK/Credit_terms_All_comp_FI.pdf
https://info.checkout.fi/hubfs/checkout/ehdot-ja-sopimukset/collector_agreement_1909.pdf
https://www.collector.fi/
https://info.checkout.fi/hubfs/checkout/ehdot-ja-sopimukset/jousto_tuoteseloste_suomi_2019.pdf
https://www.jousto.com/
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/2610868/checkout/ehdot-ja-sopimukset/OP%20Lasku_tuoteseloste_kuluttajalle.pdf
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/2610868/checkout/ehdot-ja-sopimukset/OP%20Lasku_tuoteseloste_kauppiaalle.pdf
https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/paivittaiset/maksaminen/op-lasku
https://www.afterpay.fi/sv-fi/turvallinen-maksutapa

