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Pyydämme sinua lukemaan, lataamaan ja tallentamaan  nämä käyttösäännöt.

Olet itsenäisesti vastuussa kaikkien sovellettavien lakien noudattamisesta kaikissa toimissa, jotka liittyvät PayPalin palvelujen käyttöön
niiden käyttötarkoituksesta huolimatta. Lisäksi sinun on noudatettava näitä käyttösääntöjä.

 

Kielletyt toimet
PayPal-palveluja ei saa käyttää toimintoihin, jotka:

1. rikkovat jotakin lakia, asetusta, määräystä tai säännöstä.

2. koskevat tapahtumia, jotka liittyvät (a) huumausaineisiin, steroideihin, tiettyihin valvonnan alaisiin aineisiin tai muihin tuotteisiin, jotka
aiheuttavat riskin kuluttajien turvallisuudelle, (b) huumausaineiden käyttöön tarvittaviin varusteisiin, (c) savukkeisiin, (d) tavaroihin,
jotka kannustavat, edistävät, helpottavat tai opettavat muita ryhtymään laittomiin toimiin, (e) varastettuun tavaraan, mukaan lukien
digitaaliset ja virtuaaliset tavarat,( f) vihamielisyyden, väkivallan, rodullisen suvaitsemattomuuden tai rikoksen taloudellisen
hyödyntämisen edistämiseen, (g) säädyttöminä pidettyihin tuotteisiin, (h) esineisiin, jotka loukkaavat tai rikkovat tekijänoikeutta,
tavaramerkkiä, julkisuutta tai yksityisyyttä tai muuta oikeutta minkä tahansa lainkäyttövallan alaisen lainsäädännön mukaan, (i) tiettyjä
seksuaalisesti suuntautuneita materiaaleja tai palveluja,( j) ammuksia, ampuma-aseita tai tiettyjä ampuma-aseiden osia tai
lisävarusteita tai (k) tiettyjä aseita tai veitsiä, joita säännellään sovellettavan lain mukaan.

3. koskevat toimia, jotka liittyvät (a) kolmansien osapuolten henkilötietojen paljastamiseen lainvastaisesti, (b) pyramidi- tai ponzi-
ohjelmien, matriisiohjelmien, muiden "pikarikastumisjärjestelmien" tukemiseen tai tiettyihin monitasoisiin markkinointiohjelmiin, (c)
elinkorkoihin tai arpajaisjärjestelyihin, lomautusjärjestelmiin, offshore-pankkeihin tai liiketoimiin, joiden tarkoituksena on rahoittaa tai
jälleenrahoittaa luottokortilla rahoitettuja velkoja, (d) tiettyjen tavaroiden myyntiin ennen kuin myyjällä on niiden määräysvalta tai
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hallussapito-oikeus, (e) maksuoperaattoreihin, jotka keräävät maksuja kauppiaiden puolesta, (f) liittyvät matkasekkien tai
maksumääräysten myyntiin, (h) valuutanvaihtoon tai sekkien lunastamiseen, (i) tiettyihin luottokorjauksiin, velanhoitopalveluihin,
luottotapahtumiin tai vakuutustoimintaan tai (k) lahjontaan tai korruptioon tarkoitettujen maksujen tarjontaan tai vastaanottamiseen.

4. liittyvät sellaisten tuotteiden tai palvelujen myyntiin, jotka viranomaisten mielestä ovat hyvin todennäköisesti petollisia.

 

Hyväksyntää edellyttävät toimenpiteet
PayPal edellyttää ennakkohyväksyntää tiettyjen palvelujen maksamiselle alla olevan taulukon mukaisesti.

Ennakkohyväksyntää edellyttävät palvelut Yhteystiedot

Lentoyhtiöt ja aikataulutetut tai aikatauluttamattomat tilauslennot/suihkukoneet/lentotaksit; yritykset,
jotka keräävät lahjoituksia hyväntekeväisyysjärjestönä tai voittoa tavoittelemattomana järjestönä;
tekevät kauppaa koruilla, arvometalleilla tai jalokivillä; toimivat rahanvälittäjinä tai myyvät tallennettua
arvoa sisältäviä kortteja; osakkeita, joukkovelkakirjoja, arvopapereita, optioita, futuureja (forex) tai
sijoituskohteita mille tahansa yhteisölle tai kiinteistölle; tai tarjoavat sulkutilipalveluita.

Pyydämme sinua lähettämään
yhteystiedot, yrityksen
verkkosivuston URL-osoitteen ja
lyhyen yhteenvedon
liiketoiminnasta osoitteeseen
compliance@paypal.com

Tiedostojen jakamis- tai uutisryhmien käyttöpalvelu; alkoholijuomien, muiden tupakkatuotteiden kuin
savukkeiden, sähkötupakan tai reseptilääkkeiden tai laitteiden myynti.

Pyydämme sinua lähettämään
yhteystiedot, yrityksen
verkkosivuston URL-osoitteen ja
lyhyen yhteenvedon
liiketoiminnasta osoitteeseen
aup@paypal.com

Toiminta, joka koskee raha- tai uhkapelaamista ja/tai muuta toimintaa, johon sisältyy aloitusmaksu ja
palkinto, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kasinopelit, urheiluvedonlyönti, hevos- ja
vinttikoirakilpailut, fantasiapelit, arvontalipukkeet, muut rahapelaamista sisältävät tapahtumat,
taitopelit (riippumatta siitä, onko määritelty laissa rahapelaamiseksi) ja arvonnat, jos operaattori ja
asiakkaat sijaitsevat yksinomaan toimialueilla, joilla kyseiset toiminnot ovat laissa sallittuja.

Pyydämme sinua lähettämään
yhteystiedot, yrityksen
verkkosivuston URL-osoitteen ja
lyhyen yhteenvedon
liiketoiminnasta osoitteeseen
aup@paypal.com

 

Lisätietoja
Lisätietoja käyttösäännöistä saa PayPalin Ohjekeskuksesta.
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Käyttösääntöjen rikkomukset
Kehotamme sinua ilmoittamaan näiden käyttösääntöjen rikkomuksista välittömästi. Jos olet epävarma siitä, rikkooko tapahtuman tyyppi
käyttösääntöjä, pyydämme sinua lähettämään sähköpostia PayPalin AUP Compliance Department -osastolle osoitteeseen
aupviolations@paypal.com.
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