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Alipay transaksjoner  

mellom 

Merchant og Vipps AS 
 

Denne avtalen («Avtalen») er inngått mellom:  

(1) Vipps AS, org. nr. 918 713 867 og 
(2) Merchant med signaturrett for organisasjonsnummer registrert i offentlig foretaksregister.  

(enkeltvis «Parten» og i fellesskap «Partene») 
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1 Definisjoner 
I denne avtalen, med mindre annet er definert i avtalen selv, har følgende betegnelser følgende betydning (for både i 
entall og flertall): 

Alipay Bruker betyr en person som har registrert Alipay medlemskap og åpnet Alipay konto; 

Alipay Services Tjenester inkludert i Avtalen 

Alipay Wallet betyr en digital lommebok som drives av Alipay, og gjør det mulig for Alipay brukere å 
foreta betalinger for produkter;   

Avtalen Denne avtalen med vedlegg 

Betalingsbekreftelse betyr bekreftelsen på at en betaling er utført av en Alipay Bruker. Bekreftelsen vises i app 
og i Merchant portal. 

Databrudd betyr tap, tyveri, uautorisert tilgang for å avsløre personlige data av Alipay Brukere eller 
data knyttet til transaksjoner holdt av selskapet (inkludert ansatte, agenter, 
underleverandører og andre som handler på sine vegne) og/eller enhver kjøpmann 
(inkludert dens ansatte, agenter, underleverandører og andre som handler på sine vegne); 

Forbudte 
produkter/tjenester/ 
transaksjoner 

Enhver transaksjon som er forbudt i henhold til Avtalen eller gjeldende lov, eller iht 
retningslinjer fra Vipps, inkludert, men ikke begrenset til, produktene som er oppført i 
Vedlegg 1 heretter kalt "Forbudte produkter". Transaksjoner som involverer eller er 
relatert til ulovlige produkter ("Forbudt transaksjon") blir sperret.   

Gjeldende lovgivning lover, regler, forskrifter, retningslinjer, myndighetspålegg, tillatelser for handel og betaling 
mm på Territoriet. 

Ikrafttredelsesdato Betyr i tilfelle av fysisk signering, dato for signering. I tilfelle elektronisk signering der en 
elektronisk versjon av Avtalen er gjort tilgjengelig på nettet, er den datoen Merchant 
klikker på knappen "enig" eller en lignende knapp eller signerer elektronisk. 

Initiell avtaleperiode Fra 1.11.18 til 1.11.19. Den Initielle avtaleperioden skal være en prøveperiode som skal gi 
erfaringer for alle medvirkende; Alipay, Vipps og Merchant. Dersom prosjektet ikke 
fungerer etter hensikten eller andre grunner tilsier det, avsluttes prosjektet og Vipps 
avslutter avtalen med Alipay. Termineres avtalen med Alipay så termineres også alle 
Merchant avtaler.  

Merchant Portal Portal hvor Merchant kan se egne opplysninger og kontrollere oppgjør og utestående 

Merchant Mobil Applikasjon Applikasjon for mobil/IPad hvor Merchant til enhver tid har oversikt over nylige 
transaksjoner som bekrefter at kjøpet er registrert av QR-kodeleseren og sendt inn i Alipay 
betalingssystem. 

Midler tilgjengelig for 
oppgjør 

Totalt antall Alipay Betalinger som ikke er overført til Merchants bankkonto. 

Immaterielle rettigheter  (i) opphavsrett, patent, kunnskap, domenenavn, varemerker, varenavn, tjenestemerker, 
merkenavn, firmanavn, logoer og design (enten registrert eller uregistrert) og all tilknyttet 
goodwill; (II) søknader om registrering og retten til å søke om registrering for noen av de 
samme; og (III) alle andre immaterielle rettigheter og tilsvarende eller lignende former for 
beskyttelse eksisterende hvor som helst i verden (inkludert Applikasjons Programmerings 
Grensesnitt); 
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Merchant Brukersted som har kontrakt med Vipps for å motta Alipay betalinger. 

Ondsinnet kode ethvert virus eller andre forurensninger (inkludert koder, kommandoer, makroer, 
instruksjoner, enheter, teknikker, bugs, Web bugs, eller design feil) og tilganger  (uten 
autorisasjon)som kan endre, slette, true, infisere, vandaliserer, svindle, avbryte, skade, 
deaktivere, hindre, eller stenge en parts eller noen av de respektive tilknyttede selskaper, 
datasystemer, nettverk, infrastruktur, enheter, nettsteder, databaser, programvare eller 
andre data eller eiendom. 

Produkter alle varer, produkter og/eller tjenester som en Merchant gjør tilgjengelig for salg til Alipay 
Bruker; 

Refusjon prosessen der en betaling allerede gjort av en Alipay bruker er tilbakeført (kreditert), helt 
eller delvis, til Alipay Bruker. 

Registreringsskjema skjema som Merchant fyller ut ved inngåelse av Avtalen.  

Settlement Funds beløpet tilgjengelig for oppgjør. 

Territoriet Norge inkludert Svalbard. 

Transaksjon kjøp av produkt/tjeneste(er) av en Alipay Bruker fra en Merchant og betaling med Vipps 
som Innløser (acquirer); 

Transaksjonsverdi beløpet betalt av Alipay Brukeren til Merchant. 

Uautorisert betaling enhver betaling som ikke er autorisert av Alipay Bruker. 

Vipps Plattform betyr plattformen som formidler Alipay-tjenester mellom Alipay, Vipps og Merchant 
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2 Innledning 
Alipay er en global livsstils applikasjon som benyttes av 
over 50% av den kinesiske befolkningen.  Alipay Wallet 
gir også tilgang til Alipay betalingssystem og er den mest 
dominerende betalingsmetoden i Kina.  

Vipps har en avtale med Alipay om innløsning av 
transaksjoner i det norske markedet slik at norske 
forretninger kan tilby varer og tjenester til Alipay 
Brukere. 

3 Avtalens omfang 
Avtalen inngås mellom Vipps og Merchant og inkluderer 
garanti for oppgjør og oppsett av teknisk løsning for 
Alipay transaksjoner. 

Kundeservice er inkludert i Avtalen og kan kontaktes på 
telefon eller e-post. Åpningstider og kontaktinformasjon 
er tilgjengelig på nettsider. 

I tillegg gis Merchant adgang til en Merchant Portal som 
omfatter følgende funksjoner: Administrere Merchant  
informasjon, statistikk, dagens kostnader og regnskap 
informasjon (kontohistorie og fordringer/balanse siden 
siste oppgjør).  

I Merchant mobil applikasjon har Merchant til enhver tid 
oversikt over nylige transaksjoner og kjøpsbekreftelse. 

4 Tilgang til tjenester 
Vipps kan nekte Merchant adgang til en eller flere 
tjenester under Avtalen dersom bruken kan innebære en 
uakseptabel risiko, skade på omdømmet eller lignede. 
Merchant som driver virksomhet som er forbudt ved lov, 
eller ikke oppfyller de til enhver tid gjeldende lovkrav kan 
ikke ha Avtale med Vipps. Merchant som selger varer 
som er forbudt etter Alipay policy iht. vedlegg1 kan ikke 
inngå Avtalen.  

Varer listet i vedlegg 1 kan ikke betales med Alipay 
Wallet selv om de er tillatt etter norsk lov. ("Forbudt 
transaksjon"). Vipps kan nekte enhver Alipay tjeneste 
som er en følge av Forbudte transaksjoner. 

Vipps kan, etter egen risikovurdering, beslutte at enkelte 
funksjoner i Alipay tjenester utgjør en høy risiko; (for 
eksempel uautoriserte betalinger eller ulovlige 
transaksjoner). Vipps kan suspendere eller avslutte med 
rimelig varsel, en slik del av Alipay tjenester, inkludert 
men ikke begrenset til å justere betalingsgrenser (enten 
per transaksjon eller per dag). Merchant varsles på 
forhånd. 

Hvis den akkumulerte mengden av uautoriserte 
betalinger overstiger NOK 800 pr dag; vil Partene 
samarbeide for å redusere risikoen ved slike 
transaksjoner 

Ved sikkerhetsbrudd, data på avveie, infeksjon av 
Ondsinnet kode eller andre alvorlige hendelser kan Vipps 
iverksette tiltak for å suspendere Alipay tjenester og 
begrense trafikken som forårsaker avviket.  

 

5 Avtalen 
5.1 Registrering 

Ved avtaleinngåelse registreres: 
a. Foretaksnavn og organisasjonsnummer 

(registrert i Brønnøysundregistrene),  
b. Merchant kategori av varer/tjenester. 
c. Bilder av Merchant der Alipay betaling tilbys,  
d. Merchants driftsadresse  
e. Eierkonstellasjon. 
f. Annen relevant informasjon som f.eks. 

åpningstider. 
g. Andre opplysninger på forespørsel fra Vipps. 

5.2 Representasjoner og garantier.  

Hver Part erkjenner å ha rett til å inngå Avtalen med de 
forpliktelser som følger av denne.  

5.3 Autorisasjon.  

Merchant garanterer følgende  

• Merchant er et gyldig registrert selskap som 
opererer i samsvar med norsk lovgivning;  

• Merchant er registrert og har rettigheter til å 
handle innenfor den Merchant kategori av varer og 
tjenester som er oppgitt til Vipps 

• Merchant har alle lisenser, regulatoriske 
godkjennelser, tillatelser til å forhandle 
produktene/tjenestene. 

5.4 Ingen konflikter.  

Hver Part garanterer at den hverken ved inngåelse eller 
gjennomføringen av Avtalen vil  

a) bryte eventuelle forpliktelser i andre avtaler, eller  

(b) bryte gjeldende lovgivning. 

5.5 Rettstvister.  

Hver Part garanterer at det ikke pågår noen rettstvister, 
eller etterforskning av noen art som utgjør en trussel mot 
eller som påvirker Parten eller noen av dens tilknyttede 
selskaper som med rimelighet forventes å ha innvirkning 
på Partens evne til å sin evne til å utføre sine forpliktelser 
i henhold til Avtalen. 

5.6 Nøyaktighet og endringer i informasjonen.  

Merchant er ansvarlig for å sørge for at all informasjon 
som gis til Vipps i forbindelse med Avtalen er korrekt, 
nøyaktig og fullstendig. Merchant vil umiddelbart 
informere Vipps om ethvert tilfelle eller hendelse som 
endrer eller innebærer at noen av Merchants 
opplysninger til Vipps ikke lenger er fullstendig korrekte. 

6 Bedrageri og risiko 
Hvis en Alipay bruker hevder at Vipps eller noen av dets 
Merchant har sendt inn uautorisert betaling eller annen 
Forbudt transaksjon via Alipay's plattform, vil Vipps 
gjennomføre ny kundekontroll og foreta ny vurdering av 
Merchant. Se punkt 4.  
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7 Alipay betaling retningslinjer  
7.1 Generelt 

Merchant kan kun benytte Alipay tjenester knyttet til 
organisasjonsnummer og konto registrert i norsk bank og 
som et ledd i sin primære virksomhet. 

Ved bruk av Alipay forplikter Merchant seg til å godta 
betaling som fullt oppgjør ved salg av varer og tjenester. 
Kredittkjøp kan ikke foretas. 

Merchant vil benytte Alipay tjenester for salg av 
produkter knyttet Merchants viktigste virksomhet, i 
henhold til Merchant kategori oppgitt i 
Registreringsskjema. 

Merchant er ansvarlig for å kontrollere at belastningen i 
Alipay Wallet er gjennomført og stemmer med beløp 
slått inn på kassen. Kontrollen foretas i Merchant Portal 
eller Merchant mobil applikasjon. 

Dersom det ikke mottas bekreftelse skal kjøpet avvises. 

7.2 Ansvar for service gebyr og oppgjør.  

Merchant kan ikke belaste Alipay brukere med ekstra 
gebyrer eller andre tilleggskostnader.  

7.3 Alipay Wallet som betalingsmetode.  

Merchant kan ikke begrense Alipay Brukeres bruk av 
Alipay Wallet til å gjelde kun utvalgte varer eller 
tjenester. Det er heller ikke anledning til å kreve 
minimum eller maksimum kjøpsbeløp. 

7.4 Forbudte produkter.  

Merchant kan ikke gjennomføre betaling for produkter 
eller tjenester som er forbudt iht Avtalen (inkludert 
betalinger i forbindelse med de forbudte produktene) 
eller gjeldende lov, eller som bryter Alipay interne 
retningslinjer som er varslet til Merchant.  

Merchant vil gi Vipps informasjon om sine produkter som 
rimelig forespurt av Alipay fra tid til annen.  

7.5 Kvitteringer 

Merchant skal tilby Betaleren kvittering. Merchant skal 
lagre kvitteringer elektronisk eller i papirform i minimum 
12 måneder og på forespørsel utlevere disse til Vipps. 

Dersom det er avvik mellom kvitteringen og Alipay 
belastning vil Partene sammen løse saken. 

Kvitteringene skal lagres på en slik måte at de ikke er 
tilgjengelig for uvedkommende.  

8 Priser og oppgjør 
Gebyr følger den til enhver tid gjeldene prismodellen og 
trekkes fra oppgjøret (netto oppgjør). 

8.1 Oppgjørsgrense.  

Vipps initierer remittering av netto avregningsbeløp til 
Merchants bankkonto (som angitt i registrerings-
skjemaet). I Initiell avtaleperiode gjennomføres 
remittering innen 7 bankvirkedager fra datoen for en 
transaksjon. 

 

 

9 Tvist om oppgjør 
Handel med Alipay Wallet i Territoriet følger norsk 
lovgivning. Reklamasjon på varer følger norsk 
kjøpslovgiving. Det er ingen angrefrist i norsk kjøpslov og 
Merchant må selv bære kostnadene ved at Alipay Bruker 
ønsker å bytte varer. Kontanter skal ikke utbetales til 
Wallet Alipay Bruker.  

Dersom en Alipay Bruker krever refusjon av kjøpsbeløp, 
f.eks. fordi et kjøp er belastet dobbelt eller på annen 
måte ikke stemmer med kassabeløpet vil Vipps 
kundeservice sammen med Merchant avklare 
situasjonen. En transaksjon som er åpenbart feil vil 
trekkes i oppgjør med Merchant. 

9.1 Tilbakeholdt oppgjør. 

Vipps kan sette av, tilbakeholde oppgjør av eller trekke 
eventuelle beløp som er omtvistet eller åpenbart 
feilaktige. 

10 Pris- og avtaleendringer 
10.1 Generelt 

Vipps kan endre Avtalen, inklusive priser, med 
umiddelbar virkning ved endringer som følge av pålegg 
fra myndigheter. 

10.2 Endringer i Initiell avtaleperiode 

Vipps kan justere prisene ved utløp av den Initielle 
avtaleperioden.  

Varsel om prisendring sendes ut 30 dager før 
prisendringen trer i kraft.  

Dersom Merchant ikke aksepterer prisendringen kan 
avtalen sies opp med 30 dagers skriftlig varsel. 

10.3 Etter Initiell avtaleperiode 

Etter Initiell avtaleperiode kan Vipps endre prisene og 
gjøre vesentlige endringer med 2 måneders varsel.  

Dersom Merchant ikke aksepterer prisendringen kan 
Avtalen sies opp med 1 måneds skriftlig varsel. 

11 Data personvern og sikkerhet.  
11.1 Generelt 

I Avtalen betyr "Personlige opplysninger" personlig 
informasjon eller data, registrert om en person hvis 
identitet er åpenbar, eller med rimelighet kan bli 
konstatert, eller informasjon satt sammen med annen 
informasjon direkte og sikkert identifiserer en person. 

"Alipay data" betyr data eller informasjon, enten i digital 
form eller ikke, og om Personlig opplysninger, forutsatt, 
kommunisert, overført eller delt av Alipay eller noen 
Alipay bruker til Merchant; "Prosessen" betyr å behandle 
personlig informasjon, inkludert men ikke begrenset til, 
tilgang, innsamling, lagring, bruk, formidling, 
reproduksjon, modifisering, ødeleggelse eller sletting av 
data.   

Merchant skal bruke og behandle Alipay data, uansett 
om dataene inkluderer personlig informasjon eller ikke, 
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utelukkende med henblikk på å oppfylle Merchants 
forpliktelser i henhold til Avtalen.  

Oppdager Merchant brudd på data sikkerhetskrav 
(inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetshendelser og 
tap av data), skal Vipps varsles umiddelbart.  

11.2 Personopplysninger knyttet til avtale med Vipps 

I forbindelse med inngåelse av Avtalen innhenter Vipps 
personopplysninger som nevnt i punkt 5. Formålet med å 
innhente personopplysningene er å ha en direkte 
oppfølging av Avtalen overfor Merchant. 

Opplysningene kan bare benyttes til formålet og deles 
med underleverandører, men ikke med andre 
tredjeparter. Ved avslutning av Avtalen slettes 
opplysningene iht. til norsk lovgivning. 

Informasjon som ikke er definert som 
«personopplysninger» f.eks. anonymiserte data, 
volumdata, frekvensmålinger, eller andre opplysninger 
kan sammenstilles og benyttes til analyse og 
informasjonsformål. 

11.3 Lagring av transaksjonsinformasjon.  

Vipps registrerer informasjon om hver transaksjon 
("Transaksjonsinformasjon"), inkludert, men ikke 
begrenset til, dato og klokkeslett for transaksjonen, 
transaksjonsverdi, produkter kjøpt, navn på Merchant og 
Merchant kategori. 

Transaksjonsdata lagres i 5 år. Bokføringsdata må lagres 
separat i henhold til norsk lovgivning. 

12 Konfidensiell informasjon.  
Hver Part skal overholde taushetsplikt og ikke avsløre for 
tredjemann konfidensiell informasjon som Parten har 
fått fra den andre Parten i forbindelse med Avtalen.  

Konfidensiell informasjon skal kun benyttes til oppfyllelse 
av Partens forpliktelser etter Avtalen.  

Partene skal pålegge ansatte og medhjelpere 
taushetsplikt som dekker kravene til taushetsplikt i 
Avtalen. 

Taushetsplikten gjelder ikke forhold som er gjort offentlig 
kjent. 

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for utveksling av 
nødvendig informasjon med hjemmel i lov, avtaler med 
bank eller som følge av pålegg fra myndigheter.  

Taushetsplikten gjelder også etter at Avtalen er avsluttet. 

Ved opphør av Avtalen eller på skriftlig anmodning fra 
den annen Part, vil hver Part umiddelbart returnere eller 
ødelegge alt materiale som dokumenterer konfidensiell 
informasjon om den andre Parten.   

Uavhengig av det foregående, kan hver part beholde 
nødvendige kopier og dokumentasjon for 
regnskapsføring og oppfylle myndighetspålagte krav.. 

13 Publisitet.  
Ingen av Partene vil utstede pressemelding eller 
offentliggjøre offentlig kunngjøring vedrørende Avtalen 

uten skriftlig samtykke fra den annen Part, med mindre 
offentliggjøring er pålagt med hjemmel i lov.. 

14 Informasjon og varsling 
Vipps informerer Merchant via den kommunikasjonsform 
som avtales ved avtaleinngåelse. 

Merchant er ansvarlig for at Vipps har korrekt 
kontaktinformasjon for varsling og påtar seg alt ansvar 
for manglende varsel hvis Merchant har unnlatt å 
informere om endringer i kontaktinformasjon. 

Merchants varsling til Vipps kan skje på telefon, e-post, 
brev eller annen tilgjengelig varslingsmetode. 

E-post og brev er skriftlig varsling i henhold til Avtalen. 

Offentlig publisert varslinger er varsling iht Avtalen. 

15 Ansvar og ansvarsbegrensning 
15.1 Partenes ansvar 

Partene er gjensidig ansvarlig for å oppfylle vilkårene i 
Avtalen. Ved mislighold hos en Part kan den andre Parten 
kreve erstatning etter alminnelige erstatningsrettslige 
regler.  

Indirekte tap dekkes ikke. Som indirekte tap regnes blant 
tap av omsetning, og andre følgetap mv.  

15.2 Ansvarsbegrensning 

Vipps er ansvarlig for leveranse i henhold til innholdet i 
Avtalen, herunder fullt oppgjør for vare og tjenestekjøp. 

Feil i oppgjør som skyldes forhold hos Merchant kan ikke 
gjøres gjeldende overfor Vipps. 

Vipps fraskriver seg ethvert ansvar ut over det som er 
nevnt over med mindre noe annet følger av ufravikelige 
lovregler. 

Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom forholdet 
skyldes forsett eller grov uaktsomhet 

16 Immaterielle rettigheter.  
16.1  Alipay lisens.  

Alipay er et lisensiert produkt og eies i sin helhet av 
Alipay. Gjennom Avtalen får Merchant en ikke-eksklusiv 
bruksrett til å til å benytte Alipay tjenester og Alipay 
merkevare og logo. 

Bruksretten skal utelukkende benyttes for å benytte 
Alipay tjenester i samsvar med Avtalen. Bruksretten kan 
ikke videre-lisensieres og er ikke overførbar. Bruksretten 
kan tilbakekalles av Vipps uten begrunnelse. 

Bruksretten innebærer ingen eiendomsrett, og Merchant 
skal ta rimelige hensyn for å beskytte rettighetene og 
returnere alt materiell til Vipps ved Avtalens opphør. 

17 Presentasjon av Alipays Brand og/eller logo.  
Merchant skal vise Alipay merke eller logo i samsvar med 
retningslinjene fra Vipps.   

17.1 Assistanse ved Merchants personale. 

Merchant skal sikre at butikkpersonalet har opplæring og 
kan gi nødvendig assistanse til Alipay Bruker. 
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17.2 Merchant introduksjon i markedsførings-
plattform.  

Markedsføring av Merchant i Alipay Wallet er en del av 
tjenestene under Avtalen. Merchants opplysninger er 
lagt inn i Alipay Wallet slik at Alipay Brukere enkelt kan få 
tilgang til informasjon om Merchant.  

17.3 Vedlikehold av Merchants 
Markedsføringsinformasjon.  

For å sikre at markedsføringsinformasjonen er nøyaktig 
og up-to-date til enhver tid skal Merchant sørge for at 
markedsføringsinformasjonen er oppdatert og melde 
enhver endring til Vipps uten unødig opphold. Etter 
nærmere avtale kan Merchant også gjennomføre 
markedsføringsaktiviteter sammen med Vipps. 

18 Force majeure 
En Parts plikter etter Avtalen opphører midlertidig 
dersom det inntrer omstendigheter utenfor Partens 
kontroll, eller som Parten med rimelighet ikke kan 
forhindre, forutse eller unngå følgene av, og som 
umuliggjør oppfyllelse av forpliktelsene etter Avtalen. 

Krig, flom, arbeidskonflikt, datahacking/angrep (også hos 
Parten selv), statlig inngripen og lignende er eksempler 
på omstendigheter som er utenfor en Parts kontroll. Det 
samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt 
en Part i eller i medhold av lov.  

Parten er ikke ansvarlig for tap som skyldes en slik 
ekstraordinær situasjon så lenge situasjonen varer. 

Vedvarer force majeure-situasjonen i mer enn 30 – tretti 
- dager kan Partene heve Avtalen med umiddelbar 
virkning. 

19 Vesentlig mislighold 
Vesentlig mislighold foreligger blant annet.; 

• ved gjentatte brudd på Avtalen. 
• dersom Alipay betaling eller Vipps er, eller kan 

forventes å bli, misbrukt, brukes for ulovlig 
virksomhet eller ikke lenger inneholder riktige 
opplysninger, og/eller 

• dersom Merchants bruk av Alipay kan være egnet til 
å svekke tilliten og/eller omdømmet faktisk eller 
økonomisk til Vipps og/eller varemerket Alipay, og 
/eller 

• ved vesentlig svikt i leveransene som ikke blir rettet 
innen rimelig frist. 

20 Avtalens opphør 
20.1 Oppsigelse 

Merchant kan si opp avtalen med 30 dagers skriftlig 
varsel i hele avtaleperioden. 

20.2 Oppsigelse i Initiell avtaleperiode 

Vipps kan si opp Avtalen med 30 dagers skriftlig varsel. 

20.3 Oppsigelse etter Initiell avtaleperiode 

Etter Initiell avtaleperiode kan Vipps si opp Avtalen med 
2 måneders skriftlig varsel.  

20.4 Heving 

Vesentlig mislighold gir hver av Partene grunnlag for å 
heve Avtalen. 

20.5 Konkurs, oppbud 

Vipps kan heve Avtalen og stenge tilgangen til Alipay 
tjenester med umiddelbar virkning dersom det begjæres 
oppbud eller åpnes konkurs hos Merchant. 

20.6 Virkning av avtalens opphør 

Ved oppsigelsestidens utløp stenges Alipay for videre 
bruk og Avtalen opphører. 

Når Avtalen er opphørt, uansett grunn, skal Vipps gjøre 
opp alle transaksjoner og overføre oppgjør for alle 
autoriserte transaksjoner uten unødig opphold. 

Avtalen er endelig opphørt når alt mellomværende 
mellom Partene er avsluttet. 

21 AML krav.  
Vipps etterlever den til enhver tid gjeldende lovgivning 
om bekjempelse av hvitvasking av penger, finansiering og 
sanksjoner mot terrorisme (heretter kalt "AML").  

Vipps’ AML politikk og prosedyrer, er inkludert, men ikke 
begrenset til, Merchant management, gjennomgang av 
sanksjoner og politisk eksponerte personer, 
transaksjonsovervåking og rapportering til 
myndighetene. 

22 Overensstemmelse med loven. 
Partene skal drive sin virksomhet i samsvar med 
lovgivning som gjelder i Territoriet. 

23 Overdragelse av Avtalen 
Merchant har kun rett til å overdra eller på annen måte 
overføre Avtalen til tredjepart, helt eller delvis, med 
Vipps’ skriftlige samtykke.  

Vipps har rett til å overdra Avtalen eller som ledd i fusjon 
eller fisjon eller andre lignende organisatoriske 
endringer.  

24 Lovvalg, tvisteløsning og verneting 
Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i 
sin helhet av norsk rett. 

Enhver tvist mellom Partene skal først søkes løst ved 
forhandlinger. Fører forhandlingene ikke frem, kan hver 
av Partene bringe saken inn for de ordinære domstoler. 

Verneting er Oslo. 

25 Ikrafttredelse 
Avtalen er trer i kraft 10.11.19 og gjelder når den er 
signert av Merchant. Denne versjonen erstatter tidligere 
versjoner av 23.11.18. 
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Vedlegg 1 
Liste over forbudte produkter 

1.  Ulovlige politiske audiovisuelle produkter og publikasjoner 
2.  Ulovlige politiske programkanaler 
3.  Statshemmelige dokumenter og informasjon 
4.  Pornografiske og vulgære audiovisuelle produkter, kanaler og publikasjoner 
5.  Pornografiske og vulgære erotiske tjenester 
6.  Gambling enheter og tilbehør 
7.  Lotteri 
8.  Spilltjenester (gambling) 
9.  Narkotika og relatert stoffer 
10.  Våpen av alle typer (inkludert dolker, skytevåpen og tilbehør), kopivåpen, ammunisjon og sprengstoff) 
11.  Militært og politiutstyr 
12.  Ulovlig innhentet utbytte eller egenskaper som følge av kriminalitet 
13.  Giftige eller farlige kjemikalier 
14.  Batonger og elektriske batonger 
15.  Lock picking (låsdirkings)- verktøy og tilbehør 
16.  Anestetisk, psykofarmaka eller reseptbelagte medisiner og ulovlig uregistrert medisin  
17.  Bestemmelse av fosterets kjønn 
18.  Afrodisiakum 
19.  Online salg av medisinske tjenester, inkludert medisinske Rådgivning hypnoterapi, plastisk kirurgi 
20.  Hacking tjenester eller tilbehør 
21.  Malware 
22.  Ulovlig publisering av sertifikater eller utsnitt av frimerker 
23.  Crowd Finansiering 
24.  Video-chatting tjenester 
25.  Alle religiøse nettsteder, publisering eller tilbehør 
26.  Online kirkegårder og stamfar tilbedelse 
27.  Salg av personlig informasjon (for eksempel identitetskort informasjon) 
28.  Spionasje utstyr og tilbehør 
29.  Tjenester eller produkter som krenker personvernet (f.eks. online aktivitetsovervåking) 
30.  Pyramidespill og Fler-Nivå Markedsaktiviteter 
31.  Gull investeringer 
32.  Kontant utbetaling fra kreditt finansieringskilder (f.eks. kredittkort) 
33.  Falsk valuta 
34.  Ulovlig salg av finansiell informasjon (f.eks. bankkonti, bankkort) 
35.  Aksjer og verdipapirer 
36.  Verdipapirfond 
37.  Forsikring produkter og plattformer 
38.  Finansielle produkter og-tjenester 
39.  Rabatt eller Cashback Tjenester 
40.  Programvare eller produkter relatert til handel med finansielle produkter og informasjon 
41.  Enkelt-formål forhåndsbetalte kort (inkludert gavekort og andre lagrede verdikort) 
42.  Ulovlig eller uregistrerte fonds aktiviteter (fund raising) 
43.  Utenlandske utvekslingstjenester 
44.  P2P utlåns tjenester f.eks. AirB&B, Nabohjelpen etc. 
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45.  Betaling via avdrag service 
46.  Handel i fakturaer utstedt i Folkerepublikken Kina 
47.  Handel eller salg av virtuelle valutaer (f. eks Bitcoin, Litecoin) 
48.  Satellitter og antenner 
49.  Arkeologiske og kulturelle relikvier 
50.  Handel eller fordeling av valuta 
51.  Forfalskning eller kopi matprodukter 
52.  Online salg av tobakk og sigaretter 
53.  Fyrverkeri og kinaputter 
54.  Råolje 
55.  Menneskelige organer 
56.  Surrogatitjenester 
57.  Tjenester for å lette plagiat og eksamen svindel 
58.  Beskyttede arter 
59.  Smuglet gods 
60.  Salg av distribusjon av Event-billetter uten lisens (f.eks. olympiske leker eller World Expo-billetter) 
61.  Frø 
62.  Eiendomsmegling 
63.  Veldedige organisasjoner 
64.  Auksjonsområder og tjenester 
65.  Bonde Tjenester 
66.  Salg av dyr, planter eller produkter med smittsomme og farlige sykdommer 
67.  Salg av dyr, planter eller produkter som stammer fra områder erklært med en epidemi utbrudd av 

smittsomme sykdommer 
68.  Tjenester eller produkter som tilrettelegger for ulovlig offentlig innsamling 
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