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paysafecard-kortin käyttöehdot (”yleiset myyntiehdot”) 

Versio: 06 / 2016 

  

1. Yleiset ehdot  

1.1 Lue nämä ehdot huolellisesti, sillä niissä määritellään, kuinka saat käyttää paysafecard-

korttiasi (”paysafecard”). Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan sinun ja paysafecardin 

väliseen suhteeseen. 

1.2 paysafecardiasi hallinnoi Prepaid Services Company Ltd. (englantilainen yhteisötunnus: 

05761861, ”paysafecard”), jonka osoite on Part Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, 

London E14 5LQ, United Kingdom (Iso-Britannia).  

1.3 paysafecardin palvelutoiminta perustuu lupaan laskea liikkeelle sähköistä rahaa Isossa-

Britanniassa, ja paysafecard on Ison-Britannian rahoituspalveluita valvovan viranomaisen, 

Financial Conduct Authorityn (FCA:n englantilainen yhteisötunnus: 900021) hyväksymä ja 

sääntelemä toimija. paysafecardilla on lupa harjoittaa palvelutoimintaansa koko EU:n alueella, 

ja asianomaisille viranomaisille on ilmoitettu toiminnan harjoittamisesta. paysafecard on 

jättänyt ilmoituksen toiminnastaan sähköisen rahan liikkeellelaskijana Suomen 

Finanssivalvonnalle. 

1.4 Käyttämällä paysafecard-korttia sitoudut noudattamaan näitä yleisiä myyntiehtoja.  

1.5 paysafecard voi muuttaa näitä ehtoja katsoessaan sen tarpeelliseksi ja 

kohtuudenmukaiseksi. Muutoksista tiedotetaan 

kotisivuillamme www.paysafecard.com (”kotisivut”) vähintään 2 kuukautta ennen muutoksen 

voimaan astumista. Tarkista mahdolliset muutokset kotisivuiltamme säännöllisesti. Sinun 

katsotaan hyväksyneen ehtoihin tehdyt muutokset, mikäli et esitä kirjallista vastalausettasi 

ennen muutoksen voimaan astumista. Ellet esitä kirjallista vastalausetta 2 (kahden) 

kuukauden kuluessa muutosten tiedottamisesta, sopimukseen tehtävät muutokset katsotaan 

hyväksytyiksi ja astuvat voimaan. Sinulla on oikeus purkaa kanssamme tekemäsi sopimus 

määräajatta ennen muutoksen voimaan astumista. Sopimusmuutosten yhteydessä 

muistutamme sinua vaikenemisen seurauksista sekä oikeudestasi purkaa sopimus maksutta ja 

välittömästi. Lisätietoja sopimuksen purkamisesta ja siihen liittyvistä menettelytavoista 

kappaleessa 6 (Sopimuksen purkaminen). Pelkkä toiminnallisuuden laajentaminen tai uusien 

palveluiden käyttöönotto ei merkitse sopimusmuutosta. 

  

1.6 Ostaessasi kortin paysafecardin myyntipisteestä (katso alla oleva kohta 3) saat kopion 

näistä ehdoista. Voit myös milloin tahansa ladata kopion näistä ehdoista kotisivuiltamme 

osoitteesta www.paysafecard.com/fi.  

  

2. Maksut  

2.1 Kortin saldon tai tiliotteen tarkistaminen kotisivuilta on maksutonta. Palveluihin sovelletaan 

kuitenkin seuraavia maksuja: 
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2.1.1 Saldotiedot/maksutapahtumat kohdan 4 alakohtien 9 ja 10 mukaan: Maksuton   

2.1.2 Uuden paysafecard-kortin myöntäminen kohdan 4 alakohdan 11 ja kohdan 8 alakohdan 

8 mukaan: Maksuton    

2.1.3 Palautusmaksu kohdan 6 mukaan: 7,50 € 

Maksu vähennetään suoraan paysafecard-kortillasi jäljellä olevasta saldosta. 

2.1.4 Kuukausittainen käsittelykulu: Maksuton ensimmäisten 12 kuukauden ajan paysafecardin 

ostopäivästä alkaen ja 3 €  per kuukausi sen jälkeiseltä ajalta.Maksu vähennetään suoraan 

kortillasi jäljellä olevasta saldosta.  

2.1.5 Valuuttakurssimaksu kohdan 7 alakohdan 3 mukaan: 2 % maksutapahtuman määrästä. 

  

3. paysafecard-kortin ostaminen 

3.1 Kortteja myyvät paysafecardin kanssa yhteistyössä toimivat myyntipisteet 

(”myyntipisteet”). Kaikki myyntipisteet on listattu kotisivuillemme.  

3.2 paysafecard-kortteja voi ostaa myyntipisteistä. Myyntipiste antaa kortin vasta maksettuasi 

paysafecard-kortille määrätyn arvon (”arvo”). 

3.3 Jokaisella paysafecard-kortilla on oma ainutkertainen tunnuslukukoodinsa (”PIN-koodi”). 

Ostaessasi kortin saat myyntipisteestä kuitin, josta näet korttisi PIN-koodin. Jos saat PIN-

koodin teksti- tai sähköpostiviestissä, säilytä se ja kortin sarjanumero huolellisesti. Jokainen 

paysafecard-kortti on voimassa toistaiseksi kortin ostopäivästä alkaen.  

  

4. paysafecard-kortin käyttö 

4.1 Voit maksaa paysafecard-korteilla niissä verkkokaupoissa ja niille palveluntarjoajille, jotka 

on listattu kotisivuillemme (”verkkokaupat”). Voit käyttää paysafecard-korttiasi heti 

ostohetkestä alkaen tavaroiden ja palveluiden ostamiseen näissä 

verkkokaupoissa. paysafecardin käyttämiseksi tarvitset Internet-yhteydellä varustetun 

tietokoneen sekä verkkoselaimen, jossa on JavaScript käytössä tai Flash-liitännäinen 

asennettuna. 

4.2 Voit käyttää paysafecard-korttiasi niin usein kuin haluat tavaroiden ja palveluiden 

ostamiseen määrättyä arvoa vastaavalla rahasummalla. 

4.3  Voit käyttää korkeintaan 10 paysafecard-korttia saman maksun maksamiseen 

(”maksutapahtuma”). Maksun suurin mahdollinen summa on siten 250 €. 

4.4 Maksaessasi paysafecard-kortillasi sinua pyydetään syöttämään kortin PIN-koodi. 

4.5 Syöttämällä PIN-koodin hyväksyt peruuttamattomasti sen, että verkkokauppa veloittaa 

välittömästi kyseessä olevan tavaran/palvelun hinnan paysafecard-kortiltasi. Samalla hyväksyt 

peruuttamattomasti, että siirrämme kyseisen maksun verkkokaupan tilille.  

4.6 Kaikki veloitukset paysafecard-kortilta tehdään euroissa. Maksaessasi tavaroista ja 

palveluista jossakin muussa valuutassa maksettava määrä muunnetaan maksupäivänä 
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julkistetun vaihtokurssin mukaisesti. Sovellettava vaihtokurssi on määritelty kotisivuillamme 

osoitteessa ja se näytetään lisäksi maksutapahtuman yhteydessä. 

4.7 [poistettu] 

4.8 paysafecardin ostaminen, myyminen ja markkinointi laittomien verkkopalvelujen kautta on 

kielletty. Tämä kielto viittaa erityisesti niin sanottuihin "vaihtopörsseihin", joissa paysafecard 

PIN-koodeja tarjotaan laittomasti myyntiin. 

4.9 Voit milloin tahansa tarkistaa paysafecard-korttisi saldon kotisivuiltamme (”saldotiedot”).  

4.10 Voit milloin tahansa tarkistaa paysafecard-kortillesi rekisteröityneet maksutapahtumat 

kotisivuiltamme (”maksutapahtumat”). 

4.11 Jos havaitset paysafecard-kortissasi virheen, sinun on ilmoitettava siitä välittömästi 

paysafecardille (lisätietoja saat osoitteesta www.paysafecard.com). Mikäli virhettä ei ole 

mahdollista korjata, annamme tilalle uuden paysafecard-kortin, jonka saldo on sama kuin 

virheellisellä kortilla jäljellä ollut saldo. Halutessasi saat uuden paysafecard-kortin, jonka arvo 

saattaa ylittää vanhalle kortillesi jääneen saldon. Tässä tapauksessa sinun on maksettava 

edellisen paysafecard-kortin saldon ja uuden kortin arvon erotus.  

  

5. Oikeutesi palautukseen  

5.1 Sinulla on lain nojalla oikeus milloin tahansa pyytää paysafecard-korttisi arvon 

takaisinmaksua. paysafecardisi arvon takaisinmaksua varten sinun tulee esittää 

palautuspyyntö (lisätietoja saat osoitteesta www.paysafecard.com). Ennen kuin voimme 

maksaa sinulle takaisin kortillasi olevan saldon, sinun on ilmoitettava meille paysafecard-

korttisi sarjanumero, jäljellä oleva saldo, nimesi, sähköpostiosoitteesi ja 

puhelinnumerosi,  kopio kuvallisesta henkilöllisyystodistuksestasi ja paysafecard-kortistasi sekä 

tiedot henkilökohtaisesta EU-pankkitilistäsi (IBAN- ja BIC-tunnukset). Jotta pystyisimme 

täyttämään lakisääteiset velvoitteemme, saatamme pyytää sinulta myös joitakin muita tietoja, 

ennen kuin voimme käsitellä palautuspyyntösi. Takaisinmaksusta peritään seuraavissa 

tapauksissa kortin palautusmaksu (yllä kohta 2 Maksut)  

• Kun vaadit palautuksen, ennen kuin sopimus on mennyt umpeen.  

• Kun vaadit palautuksen aikaisintaan vuoden kuluttua siitä, kun sopimus on mennyt 

umpeen.  

  

6. Sopimuksen purkaminen 

6.1 Yleisten ehtojen perusteella sinulla on oikeus purkaa paysafecard-korttisi sopimus milloin 

tahansa sen vielä ollessa voimassa ja pyytää saldosi takaisinmaksua (kohdan 5 mukaisesti). 

Jos olet hankkinut paysafecard-korttisi etämyyntipalvelua käyttäen (esim. internetin kautta tai 

myyntiautomaatista), sinulla on oikeus peruuttaa sopimus maksutta 14 päivän sisällä 

ostopäivästä lukien.  

6.3 Purettuasi sopimuksen huolehdimme kaikkien jäljellä olevien varojen maksamisesta 

takaisin sinulle, kun niistä on ensin vähennetty maksutapahtumat ja niihin liittyvät maksut. 
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6.4 Meillä on oikeus sulkea paysafecard-kortti välittömästi tai purkaa sopimus, jos epäilemme 

petosta tai kortin väärinkäyttöä tai jos meillä on muita turvallisuuteen liittyviä epäilyksiä tai jos 

olemme muutoin lain nojalla velvoitettuja sulkemaan paysafecard-kortin tai purkamaan 

sopimuksen. Tämä pätee erityisesti, jos epäilemme, että paysafecard on hankittu 

vaihtopörssistä tai vastaavanlaisesta verkkopalvelusta joko maksua vastaan tai ilman 

maksua.   Mikäli meillä ei enää ole aihetta epäillä kyseisten olosuhteiden jatkuvan, annamme 

sinulle pyynnöstä korvaavan paysafecard-kortin, jonka saldo on sama kuin jäljelle jäänyt saldo 

edellisellä kortilla. Halutessasi saat uuden paysafecard-kortin, jonka arvo saattaa ylittää 

vanhalle kortillesi jääneen saldon. Tässä tapauksessa sinun on maksettava edellisen 

paysafecard-kortin saldon ja uuden kortin arvon erotus.  

  

7. Valuutta  

7.1 paysafecard-kortit myönnetään euromääräisinä.  

7.2 Muissa valuutoissa suoritettavat maksut muutetaan euroiksi maksupäivän vaihtokurssin 

perusteella. paysafecardin soveltamat vaihtokurssit (julkaisijana itävaltalainen pankki) 

ilmoitetaan joka päivä kotisivuillamme osoitteessa (http://www.paysafecard.com/fi-

fi/valuuttalaskin/). Sovellettava vaihtokurssi sekä paysafecard-kortilta veloitettava euromäärä 

näkyvät myös maksun suorittamisen yhteydessä.  

7.3 Jokaisesta muun kuin paysafecard-korttisi valuutan määräisestä maksusta (ulkomaisten 

valuuttojen mukaiset maksutapahtumat) veloitetaan valuuttakurssimaksu, joka on 2 prosenttia 

maksutapahtuman määrästä, kun toinen valuutoista on euro (maksuvaluutta tai paysafecard-

valuutta).   

  

8. Huolellisuusvelvoitteesi, turvallisuus ja PIN-koodin suojaaminen 

8.1 Hankkiessasi paysafecard-kortin sinun on varmistettava, että saat myös PIN-koodin ja 

kortin sarjanumeron. Jos PIN-koodi tai sarjanumero on lukukelvoton tai epäilet vahvistuksen 

olevan muuten virheellinen, on sinun ilmoitettava asiasta paysafecardille (lisätietoja saat 

osoitteesta www.paysafecard.com) ja annettava paysafecard-kortin sarjanumero. Jos PIN-

koodi on lukukelvoton, mutta kortin sarjanumero on luettavissa, on sinun lähetettävä meille 

kopio paysafecard-kortistasi (lisätietoja saat osoitteesta www.paysafecard.com). Saat uuden 

kortin heti, kun olemme varmistaneet, ettei aikaisempaa korttia voi enää käyttää.  

8.2 Sinun on säilytettävä paysafecard-korttisi, PIN-koodisi ja salasanasi huolellisesti ja 

suojattava ne siten, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi. Älä paljasta PIN-koodiasi tai 

salasanaasi muille. 

8.3 Kadotettua tai hävitettyä paysafecard-korttia ei korvata.  

8.4 Jos kadotat kortin, tai jos se varastetaan, voit menettää kaikki paysafecard-kortilla olevat 

rahasi tai osan niistä. 

8.5 Jos epäilet, että jokin paysafecard-korttitapahtumistasi on ilmoitettu väärin, sinun on 

ilmoitettava meille asiasta mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin viimeistään 13 

kuukauden kuluttua veloituspäivästä. Jos epäilet, että paysafecard-korttisi on anastettu tai 
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että sitä on käytetty luvattomasti, sinun on ilmoitettava meille asiasta välittömästi. 

Kummassakin tapauksessa voit tehdä ilmoituksen meille (lisätietoja saat 

osoitteesta www.paysafecard.com), jolloin voimme turvata paysafecard-kortilla mahdollisesti 

jäljellä olevat varat sulkemalla kortin. Jotta voimme sulkea paysafecard-korttisi, sinun on 

ilmoitettava kortin sarjanumero. 

8.6 Jollei meillä ole aihetta epäillä sinun osaltasi petosta tai tahallista tai huolimatonta käytöstä 

sekä edellyttäen, että vaatimuksesi on esitetty kohdassa 8.5 mainitussa määräajassa, 

annamme sinulle uuden paysafecard-kortin, jonka arvo vastaa tutkinnan alla olevan 

paysafecard-kortin saldoa. 

8.7 Emme vastaa paysafecard-kortilla olleiden varojen menetyksestä, jos kortin varkaus tai 

väärinkäyttö on tapahtunut ennen meille siitä tehtyä ilmoitusta.  

8.8 Ennen uuden paysafecard-kortin myöntämistä sinun on esitettävä todistus luvattomasti 

käytetyn/varastetun kortin ostosta. Jos paysafecard-kortti on varastettu, saatamme myös 

vaatia poliisin antamaa rikosilmoitusnumeroa. Korvaavan paysafecard-kortin saldo on sama 

kuin edellisellä kortilla jäljellä ollut saldo. Halutessasi saat uuden paysafecard-kortin, jonka 

arvo saattaa ylittää vanhalle kortillesi jääneen saldon. Tässä tapauksessa sinun on maksettava 

edellisen paysafecard-kortin saldon ja uuden kortin arvon erotus. 

  

9. Valitukset 

Jos olet jossain suhteessa tyytymätön paysafecard-korttiin tai tapaan, jolla hoidamme 

palveluitamme, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä sähköpostitse 

osoitteeseen info@paysafecard.com, jotta voimme selvittää asian. Mahdolliset valitukset 

käsitellään nopeasti ja oikeudenmukaisesti. Ratkaisemattomat valitukset voi viedä eteenpäin 

kuluttaja-asiamiehelle, Haapaniemenkatu 4 A, PL 5, 00531 Helsinki, puh. 010 19 4675, 

sähköposti: posti@kuluttajavirasto.fi. Joissakin tapauksissa valitukset voi myös viedä Ison-

Britannian kuluttaja-asiamiehelle: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh 

Wall, London E14 9SR, puh. +44 207 964 0500 ja sähköposti: complaint.info@financial-

ombudsman.org.uk.  

  

10. Erimielisyydet verkkokauppojen kanss 

10.1 Mahdolliset paysafecard-kortilla tehtyjä ostoksia koskevat erimielisyydet tulisi ratkaista 

suoraan asianomaisen verkkokaupan kanssa. Emme vastaa paysafecard-kortilla ostettujen 

tavaroiden tai palvelujen laadusta, turvallisuudesta, laillisuudesta taikka mistään muista 

ominaisuuksista.   

10.2 Muista, että kun olet käyttänyt paysafecard-korttiasi ostoksen tekemiseen, me emme voi 

estää tai pysäyttää kyseistä ostosta. 

  

11. Vastuu 

11.1 Jos paysafecardin vastuulla oleva muu kuin tahallisesti aiheutettu tai törkeästä 

huolimattomuudesta johtuva virhe aiheuttaa sinulle vahinkoa, vastaamme ainoastaan 
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virheestä välittömästi aiheutuneista menetyksistä ja korkeintaan kyseisen paysafecard-kortin 

saldon määrään asti. Muista välillisistä vahingoista (esimerkiksi maineen menetyksestä) emme 

vastaa.  

11.2 paysafecardilla ei ole velvollisuutta korvata force majeure -tapahtumasta, mellakasta, 

sodasta, luonnonmullistuksesta tai muusta vastaavanlaisesta, paysafecardin vaikutusvallan 

ulkopuolisesta tapahtumasta aiheutunutta vahinkoa. 

11.3 paysafecard ei takaa jatkuvaa pääsyä paysafecard-järjestelmään eikä erityisesti 

jälleenmyyjien ja verkkokauppojen järjestelmiin. paysafecardilla ei ole mitään vastuuta eikä 

mitään velvoitteita liittyen verkkokauppoihin, jotka kieltäytyvät toteuttamasta 

korttitapahtumaa tai jotka eivät keskeytä peruttua tapahtumaa.  

11.4 Mainitut vastuuvapauslausekkeet ja vastuunrajoitukset eivät koske tuotevastuulain 

mukaisia vaatimuksia tai vahinkoja, jotka aiheutuvat kuolemantuottamuksesta, 

ruumiinvamman tuottamisesta tai terveyden vaarantamisesta. 

11.5 Sinulla on velvollisuus ilmoittaa meille vahingoista viipymättä. Meillä on oikeus vaatia 

sinulta tietoja vahingoista, jotka mainitun vastuujärjestelyn perusteella ovat tai saattavat olla 

relevantteja. Näin haluamme varmistaa, että tarvittavat tiedot ovat käytettävissämme 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa toimenpiteitä varten, joilla vahinko on tarkoitus pitää 

mahdollisimman pienenä.   

11.6 Mikäli olet toiminut petollisesti tai mikäli olet käyttänyt paysafecard-korttia vastoin näitä 

ehtoja, vastaat itse kaikista korttia koskevista menetyksistä. Vastaat myös kaikista 

ylimääräisistä kuluista, joita paysafecardille on aiheutunut menettelysi tai kortin käytön 

estämiseen liittyvien toimenpiteiden seurauksena. Jos huolimaton menettelysi aiheuttaa muuta 

vahinkoa, saatat joutua vastuuseen myös tällaisesta vahingosta 

11.7 Kortit eivät ole Suomen talletussuojan piirissä, eikä niihin myöskään sovelleta Ison-

Britannian Financial Services Compensation Scheme -korvausohjelmaa.  

  

12. Tietosuoja  

paysafecard ei kerää henkilötietoja kortin oston tai käytön yhteydessä. paysafecard käsittelee 

henkilötietojasi ainoastaan sinun pyynnöstäsi ja käyttää niitä ainoastaan siihen tarkoitukseen, 

jota varten ne on kerätty. Järjestelmän turvallisuuden takaamiseksi ja väärinkäytön 

estämiseksi käytämme evästeitä. Verkkosivumme käyttämiseksi evästeet on hyväksyttävä. Lue 

tietosuojaan liittyvät suositukset osoitteesta http://www.paysafecard.com/fi-fi/tietosuoja/.  

13. Sopimuksen siirto 

13.1 paysafecard voi milloin tahansa luovuttaa yleisten myyntiehtojen mukaiset oikeutensa ja 

velvollisuutensa toiselle yritykselle edellyttäen, että sinulle on ilmoitettu asiasta vähintään 2 

kuukautta ennen luovutusta. Luovutus ei vaikuta sinun oikeuksiisi.  

13.2 Jos et hyväksy luovutusta toiselle yritykselle, on sinulla oikeus purkaa sopimus 2 

kuukauden kuluessa. Sopimuksen peruutus astuu voimaan välittömästi. Katso lisätietoja 

kohdasta 6 (Sopimuksen purkaminen). Tässä tapauksessa emme veloita palautusmaksua 

(kohta 5).  
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14. Ilmoitukset 

Sinulle lähettämämme viestit ilmoitukset laaditaan joko suomeksi tai englanniksi. 

  

15. Sovellettava laki ja tuomioistuin  

Näihin yleisiin myyntiehtoihin sovelletaan Suomen lakia. paysafecard-kortin sopimukseen 

liittyvissä riita-asioissa on käännyttävä suomalaisen tuomioistuimen puoleen. 

 


