
 

Tilläggsavtal Paysafecard – till avtal avseende 
elektroniska värdebevis 
Parter 

A 
 Seamless Digital Distribution AB 559165-5500 

 
Hangövägen 29 115 41 Stockholm +46 8 525 042 02   

Nedan ”SDD”. 

B 

 

Företagsnamn (Firma) Organisationsnummer 
            

 
Faktureringsadress Postnummer Ort 
                  
Namn mot marknaden (om annat än företagsnamn) Telefonnummer växel E-postadress (om annan för faktura ange detta) 
                  
Leveranssätt. Ange om leverans kommer att ske genom kassasystem (och i sådana fall vilket), via webbportal eller via kreditkortsterminal (och 
i sådana fall hur många terminaler som kommer att tillhandahållas av Seamless). 

☐ Kassasystem: ☐ Webbportal ☐ Kreditkortsterminaler, antal  

Nedan ”Återförsäljaren”. 

Ovanstående parter benämns härefter gemensamt som ”Parterna” och var för sig som ”Part”. 

Bakgrund 

Detta tilläggsavtal till avtal avseende Elektroniska Värdebevis (”Avtalet”), inklusive samtliga bilagor, (nedan 
”Tilläggsavtalet”) är ett tilläggsavtal till det Avtalet som Parterna har ingått [den [  ]/denna dag]. Tilläggsavtalet 
avser paysafecard-produkter. Den närmare specifikationen av produkter och den ersättning som ska utges för 
produkterna enligt detta Tilläggsavtal framgår av bilaga 1 till Avtalet. Till detta Tilläggsavtal hör bilaga A som 
innehåller särskilda villkor för paysafecard-produkter. SDD:s leveransåtaganden avseende paysafecard-produkter 
inträder den [   ].  

Avtalstid och uppsägning 
Tilläggsavtalet träder i kraft när det har undertecknats av Parterna och upphör, utan krav på uppsägning från vare 
sig SDD eller Återförsäljaren, när Avtalet upphör att gälla.  

Övrigt 

Tilläggsavtalet utgör en integrerad del av Avtalet. 

Faktura skickas per mail till kund och ska betalas inom 2 dagar från fakturadatum.  

Detta Tilläggsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.  

 

För Seamless Digital Distribution AB För Återförsäljaren 

Ort & Datum: 

______________________________________ 

Underskrift 

______________________________________ 

Namnförtydligande 

Ort & Datum: 

______________________________________ 

Underskrift  

______________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga A till Tilläggsavtal paysafecard – särskilda villkor 

1 Tillämplighet m.m.  
1.1. Dessa särskilda villkor gäller för Återförsäljarens försäljning av PSC-produkter enligt detta Tilläggsavtal 

samt varje annan PSCL-produkt som levereras till SDD och som SDD i sin tur distribueras till 
Återförsäljaren.  

1.2. Återförsäljaren är införstådd med att vad som föreskrivs i Avtalet (inklusive dess bilagor), även gäller i 
förhållande till PSC-produkter.  

2 Definitioner 
2.1. Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och 

begrepp i detta Tilläggsavtal anses ha den innebörd som anges nedan: 

a) ”PSC-produkter” avser produkter som ges ut av PSCL under varumärket paysafecard och som 
distribueras till Återförsäljaren av SDD.  

b) ”PSCL” avser Prepaid Service Company Limited (UK), co.reg.no [   ], som är SDD:s leverantör av 
PSC-produkter.  

c) ”PSCL-villkoren” avser de villkor som föreskrivs av PSCL och som Slutkunden måste följa vid 
användningen av PSC-produkter. 

d) ”Signeringshandlingen” avser den avtalshandling som genom Parternas undertecknande bekräftar att 
Tilläggsavtalet har ingåtts. 

e) ”Återförsäljaren” avser den juridiska eller fysiska person som anges som återförsäljare i 
Signeringshandlingen. 

3 Exponering av PSC-produkter 
3.1. Återförsäljaren förbinder sig att, i enlighet med SDD:s instruktioner, tydligt exponera PSC-produkterna 

genom att vid respektive försäljningsställe anslå dekaler eller motsvarande i enlighet med SDD:s vid var tid 
gällande instruktioner. 

4 PSCL:s marknadsföring 
4.1. Återförsäljaren är införstådd med och accepterar utan något krav på ersättning att PSCL inom ramen för 

sin egen marknadsföring av PSC-produkter kan komma att ange att Återförsäljaren är auktoriserad att 
tillhandahålla PSC-produkter till Slutkunder. 

5 Prissättning gentemot Slutkunder 
5.1. Återförsäljaren förbinder sig att endast sälja PSC-produkter till Slutkund för belopp som motsvarar dess 

nominella värde.  

5.2. Återförsäljaren har utan hinder av bestämmelsen i punkt 5.1, rätt att debitera Slutkund serviceavgifter 
och/eller andra avgifter i samband med försäljning av PSC-produkter. 

6 PSCL-villkoren 
6.1. Vid försäljning av PSC-produkter ska Återförsäljaren hålla PSCL-villkoren tillgängliga för Slutkund. 

6.2. SDD ska, senast den dag då SDD:s leveransåtaganden inträder, tillhandahålla PSCL-villkoren för 
Återförsäljaren. I den utsträckning som Återförsäljaren behöver fysiska kopior av PSCL-villkoren åligger 
det Återförsäljaren att införskaffa det antal kopior som kan behövas. PSCL-villkoren finns tillgängliga för 
nedladdning på www.paysafecard.com. 
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http://www.paysafecard.com/


 

 

7 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  
7.1. Återförsäljaren är införstådd med sin skyldighet att, när så krävs enligt tillämpliga regler, medverka till att 

förhindra att försäljning av PSC-produkter leder till penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
Återförsäljarens skyldigheter i dessa delar bland annat innefattar  
a) att, när så krävs, förse PSCL med information om Slutkunds identitet, 
b) att, när så begärs av PSCL eller behöriga myndigheter, förse PSCL med annan information som 

bedöms relevant, 
c) att medverka till att behöriga myndigheter ges tillträde till relevant information och Återförsäljarens 

försäljningsställen, samt 
d) att iaktta de regler (POS Guidelines) som från tid till annan föreskrivs av PSCL och som återfinns som 

underbilaga 1 till denna bilaga samt att säkerställa att minst ett exemplar av dessa regler finns 
tillgängligt vid Återförsäljarens samtliga försäljningsställen. 

8 Leverans- och försäljningsstopp 
8.1. Återförsäljaren är införstådd med att PSCL ansvarar för utgivningen av PSC-produkter och att PSCL i 

egenskap av utgivare av elektroniska pengar har att iaktta de regler, villkor och beslut som utfärdas av 
behöriga myndigheter.  

8.2. PSCL och/eller SDD kan komma att meddela Återförsäljaren att PSC-produkter inte längre får försäljas till 
Slutkund. Återförsäljaren förbinder sig att omedelbart iaktta varje sådant försäljningsförbud som meddelas 
av PSCL och/eller SDD. 

8.3. Återförsäljaren är införstådd med att PSCL till följd av ändrade regler eller myndighetsbeslut kan komma 
att bli förhindrat att ge ut PSC-produkter. Om sådant förhinder föreligger har SDD rätt att, utan någon som 
helst skyldighet att utge ersättning till eller kompensera Återförsäljaren, omedelbart stoppa leveranser av 
PSC-produkter till Återförsäljaren. 

9 Regelefterlevnad m.m. 
9.1. Återförsäljaren förbinder sig  

a) att inte medverka till illegal verksamhet eller verksamhet som strider mot god sed, 
b) att inte lämna löften, garantier eller motsvarande rörande PSC-produkter om detta inte är förenligt med 

vad som följer av beskrivningar eller annan information som härrör från PSCL, 
c) att iaktta tillämpliga regler som vid var tid gäller för försäljning av PSC-produkter. 

 

Underbilaga 1 – Riktlinjer vid försäljning av paysafecard 

1 Krav enligt lag 
Enligt gällande lagstiftning om penningtvätt m.m., måste en kontroll utföras på kunder som köper paysafecard om:  

● Man misstänker att kunden köper kortet i syfte att bedriva penningtvätt eller för att finansiera 
terroristverksamhet eller annan misstänkt/illegal verksamhet 

● Om kunden försöker köpa mer än 150 000 kr (15.000 euro), antingen vid ett tillfälle eller genom ett antal 
transaktioner under flera dagar 

Vad detta innebär för Dig som distributör av paysafecard: 

● Om Du av någon anledning fattar misstankar måste Du begära legitimation av kunden och notera uppgifterna 
och spara dem i fem år, och i mån av möjlighet utreda syftet med köpet.  

● Om Du märker att en kund regelbundet köper paysafecard till stora belopp från Dig måste Du notera 
beloppen de köper och när värdet uppgår till 150 000 kr (15 000 euro) måste Du begära legitimation av 
kunden och notera uppgifterna samt spara uppgifterna i fem år, och om möjligt utreda syftet med köpet. 

Alla misstankar måste omedelbart rapporteras. Därför bör du kontakta paysafecard via 
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fraudmanagement@paysafecard.com eller telefon 00800 0729 7233. 

2 Krav från paysafecard 
För att hjälpa Dig att definiera vad som kan vara en misstänkt verksamhet rekommenderar paysafecard att Du 
begär legitimation från kunden vid följande tillfällen:  

● Om en kund försöker köpa paysafecard till ett värde överstigande 25 000 kr (2.500 euro) kontant vid ett 
tillfälle  

● Om en kund försöker köpa paysafecard till ett värde överstigande 50 000 kr (5.000 euro) kontant inom 24 
timmar  

● Om en kund gör fler än 5 köp av paysafecard som alla överstiger 10 000 kr (1.000 euro) inom 24 timmar, 
oavsett finansieringsmetod  

● Om Du blir varse att kunden köper paysafecard som andra personer skall använda 

3 Kontrollåtgärder 
När en kunds identitet bekräftas kan följande dokument vara godkända och uppfylla kraven enligt gällande 
lagstiftning från EU avseende penningtvätt och terrorfinansiering:: 
● Pass  
● Körkort med fotografi  
● Identitetshandling med fotografi 

Handlingen måste vara giltig (dvs. inte ha upphört att gälla) och vara utfärdad av en offentlig myndighet. 

Du måste kontrollera att fotografiet och uppgifterna på handlingen på ett riktigt sätt utvisar kunden och Du måste 
notera (helst genom att ta en kopia) följande uppgifter från handlingen:  
● Kundens förnamn  
● Kundens efternamn  
● Kundens födelsedatum och födelseort (Nationalitet) 
● Adress 
● Numret på identitetshandlingen 

  

 



 

 

 

4 Övriga rekommendationer för att undvika eventuella bedrägerier 
● Lämna aldrig ut PIN-nummer via telefon  
● Låt aldrig någon övertala Dig att skriva ut PIN-nummer i testsyfte utan att Du först meddelat Din distributör 

(om någon kontaktar Dig av denna anledning, kontakta omedelbart Din distributör)  

 

 

 Informera alla era anställda samt eventuella distributionspartners om innehållet i detta dokument. 

 

 

 


