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Maksuvaihteen muuttaminen nykyiseen 
korttitilityssopimus internetin välityksellä

Tämä on Swedbank Pay, osa PayEx Sverige AB – yksikön (Swedbank Pay:n osa, 
tästä edespäin mainittuna Swedbank Pay) ja Asiakkaan välinen Lisäsopimus. 
Lisäsopimus koskee ainoastaan Maksuvaihteen muuttamista.

YritystunnusYrityksen nimi

Tähän Lisäsopimukseen pätee Yleiset Ehdot sekä Määräykset Sopimuksen ( Pääsopimus) liitteenä. 
Tämä Sopimus on laadittu kahtena samanlaisena kappaleena, yksi molempia osapuolia varten.

ALLEKIRJOITUS

Uusi Swedbank Pay-sopimustunnus (Swedbank Pay täyttää)

Nykyinen Swedbank Pay-sopimustunnus (Swedbank Pay täyttää)

ASIAKAS

Onko Tilausmaksu käytettävissä? (toistuva korttimaksu, ennakkomaksu)
Myyntitiedot

Kyllä Ei

Uusi Maksuvaihde
Tiedot Maksuvaihteesta

Nykyinen Maksuvaihde Päätetyyppi (Swedbank Pay täyttää)

Tieto internetpaikasta, jossa myynti tapahtuu

Tiedot Asiakkaan uudesta Teknisestä Laitteistosta. 
Kuvaile miten Asiakas on kytketty Maksuvaihteeseen (Tekninen toimittaja)

Asiakas ei käsittele korttitietoja (hosted-ratkaisu)

Asiakas tallentaa, käsittelee tai siirtää korttitietoja (ei hosted-ratkaisu). 
Erityinen testaaminen tehdään. Erityinen testaaminen tehdään.

Toinen

PCI, Turvallisuussäännöt korttimaksutietojen käsittelyyn

Korttimaksamisen alalla voimassa oleva Turvallisuussäännöstö koskee korttitietojen käsittelyä, PCI-DSS (Payment Card 
Industy Data Security Standards). Säännöstö koskee sekä myyjäliikkeitä, mutta myös toimittajia, joita käytätte. Esimerkki 
toimittajasta voi olla maksuvaihde (PSP), toinen maksutapahtumien käsittelijä, web-hotelli, ostos-palvelun tuottaja ym.

Mikäli te itse tai välittäjän kautta käytätte toimittajaa, joka ei täytä Turvallisuussäännöstön vaatimuksia PCI-DSS mukaisesti, 
voitte saattaa yriyksenne alttiiksi taloudellisille riskeille.

Tiedot PCI-DSS standardista löytyy kotisivultamme www.swedbankpay.fi sekä
http://www.visaeurope.com/merchant/operations andsecurity/datasecurity.jsp 
http://www.mastercard.com/us/sdp/merchants/merchant_requirements.html

Voitte myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme Swedbank Pay Support 020 746 9120 tai support.swedbankpay@swedbank.fi

Päivämäärä

Asiakas, yrityksen valtuutetun nimenkirjoittajan allekirjoitus*

Nimenselvennys ja puhelinnumero

Swedbank kappale

Onko Yksinkertaistettu korttimaksu käytettävissä (tallennettu korttinumero)?

Kyllä Ei

* Yhdistyksen, säätiön tai vastaavan tulee liittää pöytäkirjan ote, jossa nimenkirjoittaja vahvistetaan.

Mukaan on liitettävä henkilöllisyystodistuksen oikeaksi todistettu jäljennös!



HENKILÖTODISTUKSEN KOPIO
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Paikka suomalaisen voimassaolevan henkilötodistuksen värikopiota varten (passi)

HUOM! Valokuvan, henkilötietojen ja allekirjoituksen tulee näkyä selkeästi.

Henkilötodistuksen kopion todentamiseen vaaditaan kaksi (2) todistajaa (Ei perheenjäsen)

Henkilö 1
Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Katuosoite

Puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero

Postinumero ja paikkakunta

Täten todistan yllä olevan henkilötodistuksen kopion oikeaksi.

Henkilö 2

Henkilötunnus

Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Katuosoite

Puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero

Postinumero ja paikkakunta

Henkilötunnus

Yrityksen nimi Yritystunnus Swedbank Pay-sopimustunnus(Swedbank Pay täyttää)
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