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OP KASSA -  PALVELUKUVAUS

PIVO YHTEISÖMAKSU

Yleinen kuvaus palvelusta
Tämä palvelukuvaus käsittää OP Kassa -palvelun Pivo Yhteisömaksu -lisäosan.

Pivo Yhteisömaksu on OP Kassa-palvelun maksullinen lisäpalvelu, joka mahdollistaa
lahjoituksen vastaanottamisen Pivo-sovelluksesta organisaatioille puhelinnumeron avulla.
Käytännössä palvelu toimii niin, että organisaatio ilmoittaa kuluttajalle puhelin- tai
lyhytnumeron, johon kuluttaja voi lähettää lahjoitussumman Pivo -sovelluksen kautta.
Organisaatio voi seurata ja analysoida saapuvia lahjoituksia OP Kassa -palvelun
sovelluksessa ja/tai selainpohjaisessa Hallintapaneelissa.

Palvelun käyttöönotto vaatii aktivoidun OP Kassa-tunnuksen ja sopimuksen
maksuvälityksestä Checkout Finland Oy:n kanssa. Lahjoitusten keräämistä varten
organisaatiolla tulee olla rahankeruulupa.

Pivo Yhteisömaksu -lisäosaa voi käyttää itsenäisenä OP Kassan lisäosana tai muiden OP
Kassan -lisäosien ja palvelupakettien rinnalla.

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan palvelua ympäri vuorokauden. Palvelussa voi olla
käyttökatkoja esimerkiksi huolto- tai korjaustoimenpiteiden vuoksi. Selvyyden vuoksi
todetaan, että palvelu ei sisällä.

- Tietoliikenneyhteyksiä tai tietoliikenneyhteyksien kustannuksia
- Asennuspalvelua

Palvelun käyttöönotto

Maksujen vastaanotto
Maksujen vastaanottoa varten organisaatio tarvitsee aktivoidun OP Kassa-tunnuksen,
OP Kassa-sovelluksen, maksupäätteen sekä voimassa olevan maksuvälityssopimuksen
Checkout Finland Oy:n kanssa.

Maksunvälityssopimusta varten organisaatiolta kysytään OP Kassa -tilauksen
yhteydessä asiakkaan tuntemis (KYC)-prosessin vaatimat tiedot, kuten y-tunnus,
yhteystiedot, yritysrakenne- ja yrityssuhteet, tosiasialliset edunsaajat ja tilinumero
tilitystä varten. Samassa yhteydessä palveluntarjoajat tarkistavat organisaation
luottotiedot.

Tilauksen yhteydessä allekirjoitusoikeuden omaava organisaation edustaja allekirjoittaa
ja Checkout Finland Oy:n sopimusehdot.

Palveluntarjoaja käsittelee tilauksen ja ilmoittaa organisaatiolle lyhytnumeron, johon
Pivo Maksuja voi vastaanottaa.
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Laskuttaminen ja hinnoittelu

Palveluntarjoaja laskuttaa organisaatiota kulloinkin voimassaolevan hinnaston
mukaisesti.

Palvelun kuukausimaksu on 4,90 €. Palvelussa ei ole määräaikaa.

OP Kassa -palvelun tukema maksuvälittäjä Checkout Finland Oy veloittaa palvelun kautta
kulkevista rahavirroista 0,9 %.

Ominaisuudet
Maksutavat
Palvelu tukee Pivo-sovelluksella tehtyjä maksuja.

Myyntitapahtumat ja kuitti
Käyttäjä näkee maksutapahtumat OP Kassan Android-puhelimelle tehdyssä
mobiilisovelluksessa, iPad-mobiilisovelluksessa ja selainpohjaisessa Hallintapaneelissa.

Kuluttaja saa maksusta automaattisesti kuitin Pivo-sovellukseen.

OP Kassa ylläpitää Kauppiaan myyntitapahtumia ja kaikki myyntitapahtumat tallennetaan
Checkout Finland Oy:n ylläpitämälle palvelimelle.


