Hyvä asiakkaamme,
Meillä on Suomisportin maksupalvelun tarjoajana teille hyviä uutisia! Kesäkuun alusta lähtien
Suomisportissa on liikkujien käytettävänä pankki-, kortti- ja mobiilimaksujen lisäksi lasku ja
erämaksu. Hieman myöhemmin maksutapoihin tullaan lisäämään myös yrityslasku, joka
tulee organisaatioiden käyttöön nippuostoissa – tiedotamme tästä vielä erikseen.

Mikä muuttuu kesäkuussa?
•

Suomisportiin tulee uusia maksutapoja liikkujan valittavaksi: lasku ja erämaksu,
sekä myöhemmin myös yrityslasku.

•

Ostorajat laskulla ja yrityslaskulla ovat 5 EUR – 5000 EUR, erämaksulla 50 EUR –
5000 EUR.

•

Ostaja maksaa laskutuslisän valitessaan maksutavaksi laskun (5 EUR) tai
yrityslaskun (10 EUR). Svea tilittää laskutuslisän kokonaisuudessaan myyvälle
seuralle tai organisaatiolle kattamaan valittujen maksutapojen kuluja.

•

Erämaksu on myyvälle seuralle tai organisaatiolle ilmainen maksutapa, eli siitä ei
veloiteta teiltä palkkiota. Liikkuja maksaa erämaksusta korko- ja käsittelykuluja
maksusivulla valitsemansa maksuajan mukaisesti.

•

Luottoriski on Svealla, ja Svea myös hoitaa kaikki maksumuistutukset ja
mahdollisen perinnän ilman mitään erillisiä kuluja teille.

•

Laskulla, yrityslaskulla ja erämaksulla tehdyt ostot tilitetään teille laskutuslisineen,
riippumatta siitä maksaako ostaja laskua vai ei, tai missä ajassa lasku
maksetaan. Seura tai organisaatio saa siis rahansa nopeasti ja takuuvarmasti.

•

Tilitykset näkyvät tuttuun tapaan Extranetin raporteilla.

•

Maksutapojen käyttäminen edellyttää myönteistä luottopäätöstä, joka tehdään
Svean toimesta oston yhteydessä. Mikäli luottoa ei voida myöntää, ohjataan liikkuja
valitsemaan toinen maksutapa.

Sinun ei tarvitse tehdä mitään
Uusien maksutapojen lisääminen palveluun ei vaadi teiltä mitään toimenpiteitä. Mikäli uudet
maksutavat herättävät kysymyksiä, niin olettehan yhteydessä meihin Svean
asiakaspalvelussa.

Miten palkkiot veloitetaan?

Laskulla ja yrityslaskulla tehdyistä tilauksista veloitamme myyvältä seuralta 3,00 EUR + 1,2
% palkkion, erämaksu on teille täysin ilmainen vaihtoehto! Palkkion osuus vähennetään
automaattisesti teille tehtävistä tilityksistä.
Koska liikkujan maksettavaksi lisätään kassalla 5 EUR (lasku) tai 10 EUR (yrityslasku),
kattaa tämä laskutuslisä aina palkkion kiinteän osuuden. Laskutuslisä lisätään ostoksen
summaan ja tilitetään aina teille. Näin ollen liikkujan valitsemana lasku ja yrityslasku ovat
teille edullisia maksutapoja.

Esimerkki 100 € ostosta laskulla:
•

Ostoksen summa 100 €

•

Lisätään laskutuslisä 5 €

•

Palkkion osuus on 3 € + 1,2 % eli yhteensä 4,26 € + arvonlisävero 24 %

•

Lopputuloksena lasku ei ole maksanut teille kuin noin 30 senttiä - eli vähemmän kuin
pankkimaksu.

Esimerkki 400 € ostosta yrityslaskulla:
•

Ostoksen summa 400 €

•

Lisätään laskutuslisä 10 €

•

Palkkion osuus on 3 € + 1,2 % eli yhteensä 7,92 € + arvonlisävero 24 %

•

Lopputuloksena yrityslasku ei ole maksanut teille maksutapana mitään!

Svean palkkion lisäksi ostoista veloitetaan Suomisportin palvelumaksu, kuten muidenkin
maksutapojen kohdalla. Lasku on yksi suosituimmista maksutavoista verkkokaupassa ja
erämaksulla tehdään tutkitusti suurempia ostoksia kuin muilla maksutavoilla.*
(*Svean Verkkokauppatutkimus 2022)

Voit tutustua maksupalvelun päivitettyyn hinnastoon täällä.

Asiakaspalvelumme auttaa kaikissa kysymyksissä:
Svea Payments Oy
info.payments@svea.fi
09 4241 7050 (arkisin klo 8-16)
www.svea.fi

