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Du bedes læse, downloade og gemme denne politik.

Du alene er ansvarlig for at overholde alle gældende love i forbindelse med enhver handling i forbindelse med din brug af PayPals tjenesteydelser, uanset formålet med
anvendelsen. Du skal desuden overholde vilkårene i denne politik om godkendt brug.

 

Forbudte aktiviteter

Du kan ikke bruge PayPal-tjenesten til aktiviteter, der:

1. er i strid med gældende lov, bekendtgørelse, forordning eller regler.

2. vedrører betalinger, der omhandler (a) narkotika, steroider, visse former for kontrollerede stoffer eller andre produkter, der udgør en risiko for forbrugersikkerheden,
(b) narkotikaudstyr, (c) cigaretter, (d) ting, der opfordrer til, fremmer, muliggør eller instruerer andre i at engagere sig i ulovlig aktivitet, (e) stjålne varer, herunder
digitale og virtuelle varer, (f) ting, der fremmer had, vold, raceintolerance eller den økonomiske udnyttelse af en forbrydelse, (g) ting, der anses for at være
stødende, (h) ting, der krænker eller overtræder enhver form for copyright, varemærke, publicity-ret, ret til privatlivets fred eller anden form for ejendomsret i
henhold til loven i enhver jurisdiktion, (i) visse former for seksuelt materiale eller seksuelle ydelser, (j) ammunition, våben eller visse former for dele og tilbehør til
våben eller (k) visse våben eller knive, der er forbudt i henhold til gældende lov.

3. vedrører betalinger, som (a) viser personlige oplysninger om tredjemand i strid med gældende lov, (b) understøtter pyramidespil eller andre tilsvarende projekter
med lovning om "hurtig gevinst" eller anden markedsføring på flere niveauer, (c) er forbundet med køb af pensioner eller lotteri, opsparingsordninger, off-shore-
banker eller betalinger til at finansiere eller omlægge kreditkortgæld, (d) vedrører salg af visse varer, før sælgeren har adgang til eller er i besiddelse af varen, (e)
med en betalingstjeneste anvendes til at indkassere betaling på vegne af butikker, (f) vedrører salg af rejsecheck eller postanvisninger, (h) involverer valutaveksling
eller indløsning af check, eller (i) indebærer visse former for gældssanering, gældsafvikling, kreditbetalinger eller forsikringsaktiviteter, eller (k) involverer tilbud om eller
modtagelse af betalinger med henblik på bestikkelse eller korruption.

4. indebærer salg af varer eller tjenesteydelser, hvor de offentlige myndigheder har vurderet, at der er stor sandsynlighed for, at de er falske.

 

Aktiviteter, som skal godkendes

PayPal kræver forhåndsgodkendelse for at acceptere betalinger for udvalgte tjenester som beskrevet i oversigten nedenfor.

Tjenester, som skal forhåndsgodkendes Kontaktinformation
Flyselskaber og rute- eller charterfly/jetfly/taxafly; indsamling af donationer som velgørende eller almennyttig organisation;
handel med smykker, ædelmetal og ædelsten; arbejde som pengekurer eller salg af lagrede værdikort; salg af aktier,
obligationer, værdipapirer, optioner, futures (valuta) eller investeringsandel i en virksomhed eller ejendom; eller
deponeringstjeneste.

Du skal sende kontaktoplysninger,
virksomhedens webadresse og en kort
beskrivelse af virksomheden til
compliance@paypal.com.

Levering af tjenester til fildeling eller adgang til nyhedsgrupper. Salg af alkohol, e-cigaretter, receptpligtig medicin/receptpligtigt
udstyr og andre tobaksprodukter end cigaretter.

Du skal sende kontaktoplysninger,
virksomhedens webadresse og en kort
beskrivelse af virksomheden til
aup@paypal.com.

Aktiviteter, der vedrører hasardspil, væddemål og/eller anden aktivitet mod betaling af deltagelsesgebyr og præmie, herunder,
men ikke begrænset til, kasinospil, sportsvæddemål, heste- eller hundevæddeløb, fantasy-sport, lottokuponer, andre spil med
hasard- og færdighedsspil (uanset om de juridisk defineres som lotteri), hvis udbyderen og kunderne udelukkende befinder sig i
et retsområde, hvor aktiviteten er lovlig.

Du skal sende kontaktoplysninger,
virksomhedens webadresse og en kort
beskrivelse af virksomheden til
aup@paypal.com.

 

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om politikken om godkendt brug, henviser vi til vores Hjælpecenter.

 

Overtrædelse af politik om godkendt brug

Vi opfordrer dig til straks at rapportere overtrædelser af denne politik om godkendt brug til PayPal. Hvis du har spørgsmål om, hvorvidt en transaktionstype kan være i
strid med vores politik om godkendt brug, kan du sende en e-mail til PayPals afdeling, som håndhæver reglerne om godkendt brug (AUP Compliance Department) på
aupviolations@paypal.com.
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