Prisliste forhandlere 2019
BankID-forhandlere faktureres med et fast beløp per måned og nye forhandlere betaler et
etableringsgebyr for å bli forhandler.
•

Fast månedspris: 7.500,-

•

Engangsgebyr for etablering: 100.000,-

Utover dette faktureres forhandler for produktene forhandler selger, i henhold til understående oversikt.

BankID-produktene Autentisering og Signering faktureres månedlig på transaksjonsbasis i
henhold til understående priser.
Tjeneste

Pris per transaksjon

Kommentar

Autentisering (inkl.
fødselsnummer *)

1,15

Flat sats uavhengig av volum. Forutsetter hjemmel i lov.

Signering (inkl.
fødselsnummer *)

3,79

Flat sats uavhengig av volum. Forutsetter hjemmel i lov.

*Viktig: Ny prisstruktur gjelder uavhengig av om brukerstedet har lovhjemmel til å behandle fødselsnummer eller ikke.

BANKID AMLAML
BankID-autentiseringer som skjer i forbindelse med en BankID AML-transaksjon inngår i prisen.
Tjenesten faktureres på månedlig basis.
Understående tabeller representerer prisene Vipps AS benytter mot kunder ved direkte salg. Vipps
AS vil fakturere forhandler basert på understående priser for hver kunde tilknyttet forhandleren,
fratrukket 20% rabatt.

Tjeneste

Pris per transaksjon

Kommentar

Enkeltsøk Person

40,-

Flat sats uavhengig av volum.

Enkeltsøk Organisasjon

50,-

Flat sats uavhengig av volum.

Vipps AS
Robert Levins Gate 5
0154 Oslo
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Prisliste forhandlere 2019
Tilleggsinformasjon (TINFO)
Tilleggsinformasjon er et produkt som forutsetter bruk av BankID og leveres over plattformen
OpenID Connect. Produktet gir kunden mulighet til å hente telefonnummer, adresse, epost og
fødselsnummer til nyregistrering av kunder med sluttbrukers samtykke. Produktet faktureres med
fast beløp på månedlig basis.
Understående matrise representerer prisene Vipps AS benytter mot kunder ved direkte salg. Vipps
AS vil fakturere forhandler basert på understående priser for hver kunde tilknyttet forhandleren,
fratrukket 10% rabatt.
Antall transaksjoner
inkludert per år

Pris per år

Pris per transaksjon ved
overforbruk

Liten

5.000

6.000

1,20

Medium

10.000

10.000

1,00

Stor

25.000

20.000

0,80

Ekstra stor

50.000

35.000

0,70

Pakke

Kunden velger hvilken pakke de ønsker, og faktureres i henhold til valgte pakke per måned.
Pakken gjelder for et kalenderår. For kunder som tilkommer i løpet av et kalenderår regnes
pakkestørrelse (antall transaksjoner inkludert per år) om i henhold til antall gjenværende måneder i
året. Eventuelt overforbruk faktureres ved slutten av gjeldende kalenderår.
En transaksjon telles hvis en bruker deler informasjon med kunden.
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