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1. Generelt 
Swedbank Pay har tidligere inngått en forhandleravtale med 

Vipps AS vedrørende Vipps. Tjenestevilkåren for Vipps skal 

gjøre Brukerstedet i stand til å bli en Vipps-tilknyttet 

næringsdrivende, og den lar næringsdrivende ta imot betaling 

fra Sluttkunder ved hjelp av et Kort og en mobil enhet. 

Swedbank Pay og Brukerstedet har inngått en Avtale om 

Betalingstjenester som består av individuelle Tjenestevilkår 

for en eller flere separate Betalingstjenester, og som 

fastsetter generelle vilkår for alle tilgjengelige Tjenester i de 

nordiske landene. Tjenestevilkåret for Vipps er med dette en 

integrert del av Avtalen. 

Disse Tjenestevilkår krever: 

(i) at Partene har inngått en en Avtale som omfatter minst 

Tjenestevilkår Betalingsportal og at Avtalen er gyldig i 

hele den perioden som disse Tjenestevilkåren omfatter,  

(ii) at Brukerstedet har inngått en avtale med en Innløser om 

oppgjør for Transaksjoner med Kort, og at 

innløsningsavtalen er gyldig i hele den perioden 

Tjenestevilkårene gjelder for.  

2. Tjenesten 
Vipps er en ”pass-through” digital lommebok der 

Transaksjoner utføres med internasjonale betalingskort via 

mobilapplikasjonen Vipps. Swedbank Pay sender 

Sluttkundens mobilnummer til Vipps og mottar tokenisert 

kryptert Kortinformasjon i retur. Kortinformasjonen brukes av 

Swedbank Pay til å behandle Transaksjonen via 

Brukerstedets Innløser, og Brukerstedet mottar en 

transaksjonsoversikt. 

3. Brukerstedets forpliktelser  
Brukerstedet er med dette forpliktet til: 

(i) å ikke bruke Tjenesten Vipps på en måte som kan ha en 

negativ virkning på tjenesten Vipps eller som på annen 

måte kan skade, ødelegge, overbelaste, true sikkerheten 

til eller svekke teknologien som Swedbank Pay eller 

Vipps AS eier (inkludert, uten begrensninger, servere og 

nettverk);  

(ii) å hele tiden overholde alle standarder og gjeldende lover 

og bestemmelser i forbindelse med tilgang til og bruk av 

Tjenesten Vipps;  

(iii) i tilfelle oppdateringer eller oppgraderinger av Tjenesten 

Vipps eller tilknyttede spesifikasjoner – å straks bidra til å 

endre Brukerstedets integrering og/eller eventuelle 

Vipps-tilknyttede nettsider eller andre e-

handelapplikasjoner som Brukerstedet har ansvar for, og 

på Brukerstedets egen bekostning bidra til å sikre at alle 

fortsetter å drive på en korrekt måte med alle de 

nødvendige elementene i den på det tidspunktet 

gjeldende versjonen av spesifikasjonene og 

programmene;  

(iv) å ikke bryte andre inngåtte avtaler gjennom å utføre 

forpliktelsene sine i henhold til denne Avtalen.  

4. Erstatning  
Brukerstedet vil godtgjøre og holde skadesløs Swedbank Pay 

og dennes tjenesteleverandører (og deres respektive 

ansatte, direktører, ledere, aksjonærer, agenter og 

representanter, hvorav Vipps AS er en slik 

tjenesteleverandør) i forbindelse med ethvert og alle krav, 

kostnader, tap, skader, dommer, skatteligninger, bøter, renter 

og utgifter (inkludert uten begrensing rimelige 

advokatsalærer) som oppstår som følge av ethvert krav, 

søksmål, revisjon, granskning, undersøkelse eller annen 

prosess som startes av en person eller en enhet som følge 

av eller i tilknytning til: 

a) faktiske eller påståtte brudd på Brukerstedets forpliktelser 

slik de er fastsatt i disse Tjenestevilkårene, 

b) Brukerstedets skjødesløse bruk av Vipps-tjenestene;  

c) handlingene til enhver person (inkludert utviklere og/eller 

administratorer) eller enhet som Brukerstedet gir tillatelse 

til å integrere med eller få tilgang til Tjenestene på deres 

vegne; og  

d) enhver Transaksjon som er initiert av Brukerstedet med 

bruk av informasjon gitt til Swedbank Pay gjennom 

Tjenestene. 

5. Varighet og oppsigelse av Avtalen  
Disse Tjenestevilkårene gjelder fra og med datoen da 

Swedbank Pay meldte fra til Brukerstedet om at Avtalen er 

godkjent og i en første periode på 12 måneder med 

automatisk fornyelse for en ny 12-måneders periode, med 

mindre skriftlig oppsigelse skjer senest tre måneder før 

inneværende avtaleperiode utløper. 

6. Ansvar 
Swedbank Pay er ikke ansvarlig overfor Brukerstedet i 

forbindelse med oppsigelse eller suspensjon av tilgang til 

Vipps-tjenestene, inkludert uten begrensning kompensasjon, 

godtgjørelse eller erstatning på grunn av tap av fremtidig 

inntekt, forventet salg, velvilje, eller som følge av utgifter, 

investeringer eller forpliktelser i forbindelse med 

Brukerstedets bruk av Vipps-tjenestene. Swedbank Pay påtar 

seg intet økonomisk ansvar med hensyn til mulig nedetid for 

Vipps og Tjenestens tilgjengelighet, uavhengig av hvorvidt 

nedetiden / utilgjengeligheten skyldes forhold hos Vipps AS 

eller Swedbank Pay. 
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