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Så fungerar Svea Payments 

betaltjänst i Suomisport 
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1 Bakgrund
1.1 Vad är Svea Payments?

Svea Payments Oy fungerar som betalsättsförmedlare i Suomisport-tjänsten. Detta betyder att vi 
erbjuder de olika betalsätten som finns i tjänsten. Via betalsätten kan köparna betala licenser, 
försäkringar och deltagaravgifter till evenemang mm. Med andra ord kommer summan som köparen 
betalar först till oss och vi överför den till föreningen/förbundet efter att en avigift dragits av. 

2  Betalsätt

Följande betalsätt erbjuds i Suomisport-tjänsten: nätbanksbetalningar via alla inhemska banker, 
debit- och credit-kortbetalningar (Visa, Visa Electron, Mastercard och Business Eurocard), 
Masterpass, MobilePay samt faktura och delbetalning (höst 2020).

Avgiften för varje betalsätt specifieras i prisbilagan som tillhör Svea Payments och föreningens/
förbundets avtal. Suomisport har valt ut de betalsätten som erbjuds i tjänsten, så en ensklid 
förening/förbund kan inte skräddarsy sitt betaltjänsturval.

2.1 Nätbanksbetalningar

Till nätbanksbetalningarna till gör alla finländska bankers betalknappar.

2.2 Kortbetalningar

Vi erbjuder alla debit- och kredit-kortbetalningar med ett avtal: Visa, Visa Electron, Mastercard 
och Business Eurocard.

2.3 Masterpass 

Masterpass är en digital wallet, som samlar alla kort- och adressuppgifter på ett ställe. Masterpass 
är ett snabbt och säkert betalsätt. Betalaren behöver inte mata in några kortuppgifter i nätbutiken 
och betalandet går lätt och smidigt. Masterpass fungerar via användarens egna banks 
mobilapplikation.

2.4 Mobilbetalningssätt MobilePay, Pivo och Siirto

Det är lätt och snabtt att betala i nätbutiken med mobilbetalningssätt. Köparen behöver enbart mata 
in sitt telefonnummer i nätbutikens kassa och sedan godkänna betalningen via sin mobil. Med 
mobilbetalning debiteras summan antingen från köparens konto eller kort.

2.5 Faktura och Delbetalning

Faktura och delbetalning är snabba och flexibla betalsätt. För faktura är minimiköpet 5 € och 
maksimiköpet 2000 €. Före delbetalning är minimiköpet 50 € och maksimiköpet 2000 €.
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Mer info om betalsätten hittar du här: https://www.svea.com/fi/fi/yritykset/maksuratkaisut/
maksutavat

3 Överföringar

Förbundet/föreningen för välja vilken överföringsmodell de vill ha. Överföringsmodellen väljs på 
beställningsblanketten. Svea Payments gör sedan överföringarna till föreningens/förbundets 
konto enligt den valda modellen. Vänligen observera att kontonummret som meddelas på 
blanketten bör vara i förbundets/föreningens namn.

Överföringarna görs lika för alla betalsätt. Överföringarna görs i netto, vilket betyder att möjliga 
avgifter och kostnader dragits av. De olika överföringsmodellerna är buntöverföring en gång per 
dag eller en gång per vecka eller transaktionsspecifika överföringar en gång per dag.

3.1 Buntöverföringar

Överföringarna görs dagligen ifall det finns öppna överföringar.

Då överföringarna görs i bunt överförs betalningarna till Svea Payments samlingskonto genast det 
är möjligt. Beronde på banken kan detta ta 1-2 bankdagar. Från samlingskontot kan överföringen 
göras först då pengarna finns på kontot. Överföringen till dig görs inte samma dag som pengarna 
anlänt, utan först på föjande möjliga bankdag.

Om den valda överföringsmodellen baserar sig på en daglig överföring, görs överföringen genast 
följande möjliga bankdag. Om den valda överföringsmodellen baserar sig på en överföring per 
vecka, görs överföringen vid följande möjliga vecko-överföring. Vänligen observera också att 
betalningen inte alltid syns dirket på förbundets/föreningens konto, utan det kan ta, beroende på 
er bank, 1-2 bankdagar innnan överföringen syns.

I buntöverföring är alla beställningar som skall överföras i en och samma överföring. Överföringen 
görs i en klumpsumma. Då det är frågan om en netto-överföring, dras möjliga avgifter och 
kostnader först av och sedan överförs den resterande summan till er. Summan överförs alltid med 
samma referensnummer. I extranet kan du kolla upp innehållet i alla överföringar. Observera 
dock att det i en överföring kan vara bestälnningar från fler veckor. Denna överföringsmodell 
ingår i tjänsten.

3.2 Transaktionsspecificka överföringar dagligen

Överföringarna görs transaktionsspecifikt och dagligen.

https://www.sveapayments.fi/maksutavat-verkkokauppaan-ja-%20myymalaan
https://www.sveapayments.fi/maksutavat-verkkokauppaan-ja-%20myymalaan
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Då en betalning syns på Svea Payments konto överförs den dirket till er i följande överföring. 
Alla händelser överförs med det originella referensnummret. Med andra ord är varje 
händelse en egen överföring som bildar en egen rad på kontoutdraget.

Då det är frågan om en netto-överföring, dras möjliga avgifter och kostnader först av och 
sedan överförs den resterande summan till er I extranet kan du kolla upp innehållet i alla 
överföringar. För transaktionsspecifika överföringar tas en avgift på 0,07 € / överföring.

3.3 Rapportering

Alla överföringsrapporter finns i Extranet. Observera dock att datumet på rapporterna är det 
datum då överföringen gjorts från Svea Payments konto och det behöver inte vara samma 
datum som syns på ert kontoutdrag.

4 Avtalsprocessens olika skeden

Först för förbundet/föreningen ett avtal med Suomisport. Därefter görs det en beställning  på 
tjänsten av Svea Payments.

Kuva 1. Avtalsprocessens olika skeden (på finska)
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4.1 Beställning

Förbundet/föregningen kan göra beställningen via Suomisport.

Att observera:
• Med "pääyhteyshenkilö" syftas till den huvudsakliga kontakpersonen som Svea

Payments kontaktar med ärenden gällande betaltjänsten. Denna person får också
användarkoder till Extranet-tjänsten.

• Med behöriga namntecknare avses de personer som har rätt att signera förbundets/
föreningens avtal. Dessa personer bör nämnas i registerutdraget.

• Kontonummret som anges på beställningsblanketten bör tillhöra förbundet/föreningen.

4.2 Extranet 

Efer beställningen får den huvudsakliga konaktpersonen användarkoder till Extranet. I Extranet kan 
ni behandla beställningsuppgifter, sköta om returer, kolla på rapporter och uppdatera sina uppgifter.

4.3 Signering av avtal

Efter att beställningen gjorts får de behöriga namntecknarna (som förbundet/föreningen angett i 
punkt 2) ett e-postmeddelande med avtalen för betaltjänsten samt en länk till Signicat-
signeringstjänsten. Signeringslänken är personlig och den skall inte skickas till andra. Signeringen 
görs med personliga nätbankskoder och alla måste signera avtalet inom en (1) månad.

4.4 Identifiering av nyckelpersoner

Enligt lagstiftningen bör Svea Payments identifiera och känna sina kunder och därmed bör 
styrelsemedlemmarna för ett förbund eller en förening identifieras. Identifieringen görs på distans 
och därför får dessa ovan nämnda personer en personlig länk avsedd för identifieringen till sin e-
post. Länken för till Svea Payments identifieringsblankett där personen svara på frågor och 
identifierar sig med sina personliga nätbankskoder.

4.5 Dokument

Förbundet/föreningen bör skicka Svea Payments deras registerutdrag (inte mer än 3 mån gammalt) 
per e-post samt ett signerat protokoll från föreningens årsmöte där nuvarande styrelsemedlemmar 
valts och framkommer. 
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4.6 Aktivering av tjänsten

Svea Payments kan aktiera betaltjänsten först då informationen i punkterna 2., 3. och 6.

mottagits och då signeringarna och identifieringarna i punkt 4. och 5. gjorts. Om informationen 
är bristfällig kontaktar Svea Payments föreningen och ber om mer information.

5 Mer information

Info om Svea Payments

Video: Case Olympiakomitea – erityiset tarpeet vaativat joustavuutta ja kykyä luoda 

asiakaslähtöisiä ratkaisuja 

Vi hjälper dig i alla frågor gällande betaltjänsten och betalsätt:

Svea Payments Oy 
Kundservice för företag

info.payments@svea.fi 

https://www.sveapayments.fi/verkkokauppiaan-tuki-ja-materiaalipankki 
09 4241 7050 (vardagar kl 8:00-16:00)

https://www.sveapayments.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=bHUDEVbpmbM
https://www.youtube.com/watch?v=bHUDEVbpmbM
mailto:info.payments@svea.fi
https://www.sveapayments.fi/verkkokauppiaan-tuki-ja-materiaalipankki
https://www.svea.com/fi/fi/yritykset/maksuratkaisut/
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