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Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal
Utfärdat: 28 februari 2018 (Startdatum finns i de enskilda avtalen)

 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du
beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum att du vill avsluta ditt konto
(https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

Det är snabbare

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet.

Det är smidigare

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick.
Allt du behöver är din e-postadress och ett lösenord.

Läs de aktuella användaravtalen.

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=sv_SE
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/archive-policies-full?locale.x=sv_SE
https://www.paypalobjects.com/webstatic/sv_SE/ua/pdf/policy_updates/policy_updates.pdf
https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account&locale.x=sv_SE
https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account&locale.x=sv_SE
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=sv_SE
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/home?locale.x=sv_SE


 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.
Gäller från: 28 februari 2018

 

1. Meddelande om det nya ramverket Önskat betalningsalternativ för användare med registrerade adresser i Sverige

Den här aviseringen har gjorts i enlighet med avsnitt 3.6 i PayPals användaravtal.

Från och med den 28 februari 2018 kan PayPal, i enlighet med villkoren i PayPals användaravtal, låta bli att tillämpa avsnitt 3.6.c. och
använda din favoritbetalningsmetod för att skaffa e-pengar för att täcka vissa betalningsorder även om du har ett befintligt saldo. Detta
gäller om du är en användare med registrerad adress i Sverige. Avsnitt 3.6 i PayPals användaravtal har ändrats i enlighet härmed.

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.
Gäller från: 25 maj 2018

 

Du kan hitta det ändrade PayPal-användaravtalet nedanför den aktuella versionen av avtalet om du klickar här eller går till det via
"Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

 

1. Kontroll och skydd av personuppgifter

När du använder PayPals tjänster för att ta emot betalningar från dina kunder använder både du och PayPal kundernas
personuppgifter. Vi har ändrat avsnitt 5.7 för att beskriva PayPals och din överenskomna lagliga ställning (och dina skyldigheter)
angående användning av personuppgifter från dina kunder och andra personer i samband med din användning av PayPals tjänster.
Avsnitt 5.7 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

"5.7 Din Återbetalningspolicy, Dataskydd, Sekretesspolicy och Säkerhet. Om du säljer varor eller tjänster rekommenderar vi att
du har en returpolicy och sekretesspolicy som du publicerar på din webbplats.

Din sekretesspolicy måste uttryckligen och tydligt ange att alla PayPal-transaktioner lyder under PayPals sekretesspolicy. Du måste
använda rimliga administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att upprätthålla säkerheten och sekretessen för alla PayPal-

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_SE


uppgifter och all PayPal-information, inklusive data och information om PayPal-användare och PayPal.

Efterlevnad av dataskyddslagar. När det gäller personuppgifter som behandlas av PayPal och Handlaren i samband med detta avtal,
kommer både PayPal och handlaren att vara personuppgiftsansvariga vid behandlingen. PayPal och handlaren samtycker till att följa
kraven i dataskyddslagar tillämpliga för personuppgiftsansvariga vad gäller tillhandahållandet av deras respektive tjänster och på
andra sätt i samband med detta avtal. För att undanröja alla tvivel: PayPal och handlaren har egna, självständigt fastställda
sekretesspolicyer, meddelanden och procedurer för personuppgifterna som de innehar och är var för sig personuppgiftsansvarig (de
är alltså inte personuppgiftsansvariga gemensamt).

I enlighet med dataskyddslagar ska PayPal och handlaren utan begränsning:

a. implementera och kontinuerligt upprätthålla alla lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med behandlingen av personuppgifter;

b. ha en förteckning över all behandling som utförs enligt detta avtal; och

c. inte avsiktligt göra något eller tillåta att något görs som kan leda till en överträdelse från den andra parten i dataskyddslagarna.

Förutom våra rättigheter enligt avsnitt 10.2, där vi fastställer att det har skett eller att det finns en rimlig sannolikhet för ett
säkerhetsbrott på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter, kan vi vidta andra
åtgärder som vi anser vara nödvändiga och/eller kräva att du ger oss information om ett sådant brott."

 

2. Reservationer enligt dina anvisningar

Vi har lagt till det nya avsnittet 5.8 med rubriken "Reservationer enligt dina anvisningar" för att beskriva vad som händer när du
använder PayPal-funktioner som gör att du (både direkt eller via någon som du tillåter att agera för din räkning, till exempel en
webbplattform för marknadsplatser där du säljer) kan anvisa PayPal att reservera dina pengar under en viss tidsperiod. Det nya avsnittet
5.8 lyder som följer: 

"5.8 Reservationer enligt dina anvisningar. Vissa PayPal-funktioner kan göra det möjligt för dig (både direkt och via någon som du
tillåter agera för din räkning enligt avsnitt 15.9, till exempel en webbplattform för marknadsplatser där du säljer) att anvisa PayPal att
reservera dina pengar (inklusive intäkter från betalningar som du tar emot med PayPal) på ditt reservkonto.  I så fall visar vi dig
tillgänglighetsstatus för pengarna på ditt PayPal-saldo – statusbeskrivningarna kan variera beroende på vilken funktion du använde
när du anvisade oss att reservera pengarna. PayPal upphäver reservationen av pengarna enligt anvisningen som du (eller den
person som du har tillåtit att agera för din räkning enligt avsnitt 15.9a) ger till PayPal, enligt resten av det här avtalet."

 

3. Exempel på objekt/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd



Vi har ändrat avsnitt 11.10c (huvudavsnitt 11.10 med rubriken "Vilka exempel finns på objekt/transaktioner/ärenden som inte är
kvalificerade för PayPals säljarskydd?") för att klargöra att alla transaktioner som behandlats på annat sätt än via köparens PayPal-konto
eller som en PayPal-gästtransaktion inte är berättigade att omfattas av PayPals säljarskydd. Avsnitt 11.10c (visas i sitt sammanhang med
rotparagrafen) lyder nu som följer (med understrukna tillägg/ändringar):

"11.10 Vilka exempel finns på objekt/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd?

…

c. Transaktioner som behandlats på annat sätt än via köparens PayPal-konto eller som en PayPal-gästtransaktion. Om betalningen
till exempel har tagits emot som en direktkortbetalning (inklusive via Zong, Website Payment Pro (PayPal-direktbetalning och Virtuell
terminal)), är den inte berättigad till täckning."

 

4. Avgifter – avgifter för privata betalningar

Vi har gjort ändringar i:

avsnitt A1 i schema 1, som beskriver hur Avgifter i samband med betalningar av privata transaktioner beräknas; och

avsnitt A4 i schema 1 (ordlista), 

som:

a. beskriver att endast avsändaren (inte mottagaren) nu betalar avgifterna för betalningar av privata transaktioner

b. klargör vilka avgifter som debiteras när en betalning för en inhemsk privat transaktion skickas från saldo som automatiskt hämtats från
ett förbetalt kort

c. klargör hur vi beräknar och samlar in avgifter som debiteras i olika valutor när du skickar en betalning; och

d. presenterar ett nytt ramverk för överföring av betalningar för internationella privata transaktioner, då du betalar PayPal

en fast avgift för betalning av privata transaktioner, beroende på landet för mottagarens konto; och

för delen av betalningsbeloppet som skickas från Saldo som automatiskt hämtats för betalningen från alla betalningsalternativ
förutom bankkonton, en ytterligare avgift för betalning av privata transaktioner på 3,4 % + en Fast avgift (som debiteras i den
valuta som betalningen tas emot i).

 

Avsnitt A1 och A4 i schema 1 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):



”A1. Avgifter för privata transaktioner

Observera att avsändaren betalar avgiften. Mer information finns i A4.2.3 i schema 1.

Avgiften för privata transaktioner visas vid betalningstillfället. 

Om det anges finnas en procentbaserad avgift och/eller en del med fast avgift finns mer information i A4.5, A4.6 och A4.7 i schema 1.

 

A1.1 Inrikes privat transaktion – avgifter

Aktivitet

Avgift för delen av
betalningsbeloppet som
överförts från:
– befintligt saldo; eller
– Saldo automatiskt hämtat
för betalningen från ett
bankkonto.

Avgift för delen av betalningsbeloppet som överförts från saldo
som hämtats automatiskt för betalningen från alla andra
betalningsalternativ.

Skicka en betalning av en
inhemsk privat transaktion
från ditt saldo

Utan kostnad (om ingen
valutaomvandling krävs)

 
 
3,4 % + fast avgift
 

 

A1.2 Internationell privat transaktion – avgifter

Följ stegen nedan för att fastställa avgiften för en internationell privat betalning som skickas till en användare i ett visst land.

Steg 1. Leta reda på i vilket land som mottagarens registrerade adress är belägen. Mer information finns i A4.4 i schema 1. Fråga
mottagaren om du inte är säker (andra kolumnen).

Steg 2. Hitta den tillämpliga Avgiften för betalning av privata transaktioner (och, i förekommande den extra avgiften för betalning av
privata transaktioner) (tredje och fjärde kolumnerna).

Aktivitet
Land för
mottagarens

Avgift vid
betalning av
privata

Extra avgift för betalning av privat transaktion för den del av
betalningsbeloppet som skickas från saldo som automatiskt hämtats



konto
transaktioner
^
^^^

för betalningen från alla andra betalningsalternativ än bankkonto ^

Skicka en betalning för
en internationell privat
transaktion från ditt
saldo

USA, Kanada,
Nordeuropa,
Europa I,
Europa II

19,99 SEK
3,4 % + Fast avgift (i den valuta som betalningen tas emot)

Alla andra
länder^^

39,99 SEK

 

Obs! Internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES behandlas som
inhemska betalningar med avseende på vilka avgifter som tillämpas.

^^ Beroende på om tjänsten är tillgänglig för mottagaren som är registrerad i det angivna landet.

^^^ Om betalningen tas emot i en annan valuta omvandlas den här avgiften till och betalas i den mottagna valutan (vår avgift för
valutaomvandling tillämpas) i enlighet med A4.7 i schema 1 nedan.

…

 

A4. Ordlista

A4.1 En betalning för "kommersiella transaktioner" omfattar köp och försäljning av varor och tjänster, andra kommersiella transaktioner
eller mottagning av betalningar när du "ber om betalning" via PayPal.

A4.2 En betalning för "privata transaktioner" innebär överföring av pengar (som initieras från fliken "Vänner och familj" i flödet för att
överföra pengar) till, och mottagning av pengar på ditt PayPal-konto från, familj och vänner som genomförs utan att någon kommersiell
transaktion äger rum (dvs. betalningen gäller inte köp av varor eller tjänster eller någon annan kommersiell transaktion).

Om du gör en kommersiell transaktion (till exempel säljer varor eller tjänster) får du inte be köparen att göra en privat transaktion för att
betala för sitt köp. Om du gör det kan PayPal frånta dig möjligheten att ta emot privata transaktioner helt och hållet. Observera också
följande:

A4.2.1 Du kan inte överföra pengar för privata transaktioner från vissa länder (bland annat Kina och (i vissa fall) Tyskland).

A4.2.2 Från brasiliansk- och indiskregistrerade konton går det varken att göra eller att ta emot betalningar för privata transaktioner.



Detta innebär att det inte går att göra betalningar i form av privata transaktioner till brasiliansk- eller indiskregistrerade konton.

A4.2.3 avsändaren betalar avgiften.

A4.3 A "Inrikes" betalning sker när både avsändaren och mottagaren enligt PayPals register bor i samma land.

A4.4 A "Internationell" betalning sker när avsändaren och mottagaren enligt PayPals register bor i olika länder. Vissa länder grupperas
enligt följande för att göra det enklare att beräkna avgifter för internationella betalningar:

Gruppnamn Länder
Nordeuropa Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland.

Europa I
Belgien, Cypern, Estland, Frankrike (inklusive Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion och Mayotte), Gibraltar,
Grekland, Irland, Isle of Man, Italien, Kanalöarna, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Portugal, San
Marino, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Vatikanen och Österrike.

Europa II
Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Makedonien, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Tjeckien, Ukraina, Ungern och Vitryssland.

 

A4.5 Procentbaserade avgifter (till exempel 3,4 %) avser ett belopp motsvarande den angivna procentandelen av betalningsbeloppet,
vilket (om inget annat anges) debiteras i den valuta som betalningen tas emot i.

A4.6 Fasta avgifter för betalningar av kommersiella transaktioner och privata transaktioner baseras (om inget annat anges) på
valutan som betalningen tas emot i, enligt följande:

Valuta: Avgift: Valuta: Avgift:
Australisk dollar: 0,30 AUD Nyzeeländsk dollar: 0,45 NZD
Brasiliansk real: 0,60 BRL Norsk krona: 2,80 NOK
Kanadensisk dollar: 0,30 CAD Filippinsk peso: 15,00 PHP
Tjeckisk koruna: 10,00 CZK Polsk zloty: 1,35 PLN
Dansk krona: 2,60 DKK Rysk rubel: 10,00 RUB
Euro: 0,35 EUR Singaporiansk dollar: 0,50 SGD
Hongkongdollar: 2,35 HKD Svensk krona: 3,25 SEK
Ungersk forint: 90,00 HUF Schweizisk franc: 0,55 CHF
Israelisk shekel: 1,20 ILS Taiwan-dollar: 10,00 TWD
Japansk yen: 40,00 JPY Thailändsk baht: 11,00 THB
Malaysisk ringgit: 2,00 MYR Brittiskt pund: 0,20 GBP
Mexikansk peso: 4,00 MXN US-dollar: 0,30 USD



 

A4.7 Avgifter debiteras i olika valutor vid överföring av betalningar: Vissa avgifter betalar du till PayPal i valutor som skiljer sig från
valutan för saldot/saldona som du överför betalningsbeloppet från. I sådana fall utför vi en valutaomvandling (enligt avsnitt 8.2, för vilken
vi debiterar dig en valutaomvandlingsavgift enligt avsnitt A3.1 i schema 1) från valutan i varje relevant ingående saldo till valutan som
avgiften ska betalas i, och vi kommer att samla in avgifterna från det omvandlade Saldot.."

 

5. Andra förändringar

Vissa avsnitt i PayPals användaravtal har ändrats:

för att klargöra och ändra befintliga formuleringar, bland annat följande befintliga avsnitt:

Avsnitt Ändring

4.10 Skicka e-
pengar i flera
valutor.

Det här avsnittet har nu rubriken "Skicka e-pengar i olika valutor" och har ändrats för att ytterligare förtydliga hur
betalningar kan skickas i olika valutor.

5.5 Ta emot
pengar i flera
valutor.

Det här avsnittet har nu rubriken "Ta emot pengar i olika valutor".

16 Definitioner

Det här avsnittet har ändrats för att:

klargöra definitionen av "Betalningsalternativ" (inklusive ett tydliggörande om att ett förbetalt kort i vissa fall kan
räknas som ett betalningsalternativ) och "Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet"/"EES"; och

införa följande nya definierade termer: personuppgiftsansvarig, databehandlare, behandlare, den registrerade,
dataskyddslagar. personuppgifter och behandling.

 

; och

korrigera smärre typografiska fel.



 

Meddelande om ändring av PayPals sekretesspolicy
Gäller från: 25 maj 2018

 

Du kan hitta den ändrade versionen av PayPals sekretesspolicy genom att klicka här eller så kan du komma åt den via länken högst upp
på den aktuella sekretesspolicyn, som du kan hitta genom att klicka på "Sekretess" längst ner på de flesta PayPal-webbsidor eller genom
att klicka här.

Vi har uppdaterat vår redovisning av sekretessrutiner i en uppdaterad sekretesspolicy och formulerat om vissa meningar för att göra våra
rutiner enklare att förstå. Den här uppdaterade Sekretesspolicyn ersätter vår befintliga sekretesspolicy för PayPal-tjänster och förklarar
vilka personuppgifter som vi samlar in och hur vi använder dem samt vilka alternativ och vilken kontroll du har över våra olika tjänster.
Den uppdaterade sekretesspolicyn gör att PayPals sekretessrutiner följer EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med den uppdaterade sekretesspolicyn. Om du invänder mot den uppdaterade sekretesspolicyn
kan du avsluta ditt konto före den 25 maj 2018.

 

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=sv_SE
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=sv_SE
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