
AuttamisestaArkea.fi -lahjoituspalvelun käyttöehdot

1. YLEISTÄ

AuttamisestaArkea.fi -lahjoituspalvelu on Influenssi Oy:n (3117852-2) Järjestelmä. Influenssi
tarjoaa ja ylläpitää Järjestelmää, jossa sen yksityishenkilöt tai yritykset voivat tehdä
lahjoituksia palveluun liittyneille hyväntekeväisyysjärjestöille. Näitä ehtoja sovelletaan
Järjestelmän käyttöön, palveluiden ostamiseen ja lahjoittamiseen.

Influenssi toimii Järjestökumppanien rahankeräyksen käytännön toimeenpanijana
rahankeräyslain mukaisesti. Järjestökumppanit ohjaavat yhtiön toimintaa hallituksesta ja
työryhmistä käsin. Kaikilla järjestökumppaneilla on voimassaoleva rahankeräyslupa ja hyvä
maine.

Influenssi raportoi kaikki kerätyt lahjoitukset Järjestökumppaneille, jotka puolestaan
raportoivat lahjoitukset Poliisihallitukselle. Näin pidetään huoli siitä, että lahjoitetut varat
varmasti menevät perille ja ne käytetään asianmukaisesti. Influenssi pitää huolen siitä, että
rahankeräys ja kaupankäynti ei ole vaarassa sekoittua keskenään ilmoittamalla aina selkeästi
mikä osa menee rahankeräykseen ja mikä osa on Influenssin palkkiota.

Influenssilla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Influenssi varaa
oikeuden estää Käyttäjän palvelun käyttö.

2. EETTINEN JA VASTUULLINEN TOIMINTA

Vastuullisuus on huomioitu Influenssin yhtiöjärjestyksestä lähtien kaikessa toiminnassa. Yhtiö
on laatinut yhdessä Järjestökumppanien kanssa eettisen ja vastuullisen toiminnan
ohjeistuksen, jota yritysasiakkaat pyrkivät toiminnassaan noudattamaan.

3. SUORALAHJOITTAMINEN

Influenssi tarjoaa Järjestelmän, jonka avulla yksityishenkilöt voivat löytää itselleen
merkityksellisiä hyväntekeväisyyskohteita ja tehdä lahjoituksia valitsemiinsa kohteisiin.

Yksityishenkilöasiakkaan minimilahjoitus on viisi (5) euroa. Lahjoituksen käsittelykulun määrä
näkyy verkkosivuilla, maksuvälilehdellä ja sähköpostiin toimitettavassa kuitissa.

Suoralahjoittamisessa Influenssin käsittelykulu on tällä hetkellä 1 euro (sis.alv), muu osa
lahjoituksesta ohjautuu asiakasvaratilillle, josta Svea Payments vähentää maksutavasta
riippuen transaktiokulut joko 0,4 € tai 0,4 € + 1,55 %. Loput lahjoitetuista varoista ohjautuvat
100 %:sti rahankeräyksiin.

4. LAHJOITUSKAMPANJA

Lahjoituskampanjassa kokonaislahjoitus pilkotaan haluttuihin osiin (esim. 1000 euroa = 100
kpl x 10 € lahjoitusseteli). Lahjoitussetelit voi jakaa asiakkaille, työntekijöille tai ystäville ja
niiden avulla osallistaa heidät valitsemaan omavalintaiset hyväntekeväisyyskohteet.

Lahjoituskampanjaa startatessa määritellään aloitus- ja lopetusajankohta, lahjoitettava
kokonaissumma, yhden lahjoitussetelin arvo sekä vakiokohde, johon mahdollisesti
käyttämättä jääneet lahjoitussetelit ohjataan.

Yritysasiakkaiden lahjoituskampanjaan sisältyy brändisivu, yksityiskohtainen raportointi
lahjoituskohteista ja mielikuvamittaus.
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Vastaanottamallasi lahjoitussetelillä voit ohjata sen antajan tekemän lahjoituksen valitsemaasi
hyväntekeväisyyskohteeseen. Lahjoitus toteutetaan syöttämällä lahjoituskoodi sille varattuun
kenttään ja valitsemalla hyväntekeväisyyskohde. Lahjoituskoodit ovat voimassa erikseen
määrätyn ajan, jonka kampanjan laatija on määritellyt. Mikäli lahjoituskoodin päivämäärä on
umpeutunut, ohjautuu kyseiselle koodille varatut lahjoitusvarat kampanjan laatijan ennalta
valitsemalle vakiokohteelle. Näin varmistetaan, että lahjoitetut varat eivät koskaan jää
roikkumaan Influenssin asiakasvaratilille vaan jokainen lahjoitettu euro ohjautuu
hyväntekeväisyyteen.

Lahjoituskoodeilla ei ole peruutus-, vaihto-, hyvitys- tai palautusoikeutta eikä sitä voi vaihtaa
rahaksi.

Yritysasiakkaita koskee yritysasiakkaiden toimitusehdot, jotka toimitetaan tilauksen
yhteydessä. Yrityksen ja Influenssin välisessä kaupankäynnissä Influenssi erottelee aina
palvelumaksun ja rahankeräyksen osuuden selkeästi toisistaan siten, että kaupankäynti ja
rahankeräys ei ole vaarassa sekoittua keskenään.

5. AUTTAMISESTA ARKEA -MERKKI

Auttamisesta Arkea -merkki voidaan myöntää vain yritysasiakkaalle. Se auttaa toimijaa
erottautumaan vastuullisena toimijana ja tekee auttamistyön näkyväksi.

Merkki voidaan myöntää lahjoituskampanjan yhteydessä tai sen voi hankkia erillisestä
maksusta. Merkin hintaan lisätään aina vapaavalintainen lahjoituksen osuus.

Merkin käyttämiseen ei kuitenkaan ole oikeutta, mikäli yritysasiakas ei noudata edm.
mainittua eettisen ja vastuullisen toiminnan ohjeistusta. Merkin käyttöoikeus on yhden vuoden
sen myöntämispäivästä, jonka jälkeen yritysasiakas ei ole enää oikeutta käyttää merkkiä ellei
se ole jatkanut merkin käyttöoikeutta sopimalla siitä Influenssin kanssa. Merkkiä käytettäessä
on aina noudatettava sitä koskevaa ohjeistusta.

Influenssi voi milloin tahansa kieltää merkin käyttämisen, mikäli on epäilyjä, että yritysasiakas
rikkoo näitä ehtoja.

Yritysasiakkaita koskee yritysasiakkaiden toimitusehdot, jotka toimitetaan tilauksen
yhteydessä. Yrityksen ja Influenssin välisessä kaupankäynnissä Influenssi erottelee aina
palvelumaksun ja rahankeräyksen osuuden selkeästi toisistaan siten, että kaupankäynti ja
rahankeräys ei ole vaarassa sekoittua keskenään.

6. VASTUUNRAJOITUS

Influenssi pyrkii siihen, että Järjestelmä olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Influenssi ei
kuitenkaan vastaa Järjestelmän keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä
toiminnasta, ml. teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista,
tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai
katoamisesta. Influenssi pyrkii tiedottamaan mahdollisista käyttökatkoista niistä tiedon
saatuaan kotisivuillaan osoitteessa www.auttamisestaarkea.fi tai muissa viestintäkanavissa.

Influenssi ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti koituvista tulojen, työn tai voittojen menetyksistä
tai vahingoista eikä mistään epäsuorista vahingoista.

Mikäli palvelu aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa Käyttäjälle mitä tahansa ongelmia on Käyttäjän
minimoitava vahingot ryhtymällä asianmukaisiin toimenpiteisiin vahinkojen estämiseksi tai
vähentämiseksi.
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Influenssi ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä
pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on
Influenssin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

7. PERUUTTAMINEN, HYVITYKSET, ONGELMAT JA REKLAMAATIOT

Yksityishenkilöllä  on oikeus peruuttaa tilattu palvelu 14 vuorokauden sisällä. Peruutus
voidaan tehdä vain mikäli lahjoituskampanjaa ei ole käynnistetty tai siihen liittyviä personoituja
painomateriaaleja ei ole painettu ja toimitusta aloitettu.

Reklamaatiot käsitellään vain kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa
sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@auttamisestaarkea.fi. Otsikko kenttään on
kirjattava “Reklamaatio”.

Käyttäjällä oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan
(www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan
käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan
(www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan
komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr).

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat apua
erimielisyyksien ratkaisemiseen veloituksetta.

8. MAKSUTAPAKUVAUS

Verkkopankkien verkkomaksupainikkeet
Voit maksaa tilauksen minkä tahansa suomalaisen pankin verkkomaksupainikkeen kautta.
Kun käytössäsi on oman pankkisi antamat käyttäjätunnukset ja olet maksamassa
nettiostoksiasi, siirryt verkkokauppamme sivuilta hetkeksi omaan pankkiisi ja maksat
valitsemasi tuotteet suoraan omalta tililtäsi. Maksunsaajana näkyy Svea Payments Oy (tai
aputoiminimi Maksuturva Group Oy), joka huolehtii verkkokauppamme maksujenvälityksestä.

Korttimaksut ja MobilePay (Visa, Visa Electron, Mastercard ja Business Eurocard)
Maksukortilla maksaminen verkkokaupassamme on vaivatonta ja turvallista.
Korttimaksamisen ja MobilePay-maksamisen verkkokaupassamme tarjoaa Svea Payments
Oy yhteistyössä Payment Highwayn ja Bambora AB:n kanssa. Maksutapahtuman aikana
luottokorttitietoja käsitellään aina suojatussa verkkoyhteydessä. Korttinumeroita ei tallenneta
verkkokaupan tai Svea Payments Oy:n tietojärjestelmiin vaan ne käsitellään teknisen
palveluntuottajan Payment Highwayn toimesta.

Maksaminen Pivo-sovelluksella
Verkkokaupassamme voi maksaa helposti ja turvallisesti mobiilissa Pivo-sovelluksella.
Pivo-sovellusta voivat käyttää kaikkien pankkien asiakkaat. Mobiilikäytössä maksaessa
Pivo-sovellus avautuu automaattisesti, selaimen kautta tietokoneella käytettäessä voit syöttää
puhelinnumerosi sille varattuun kenttään, jonka jälkeen maksu hyväksytään
Pivo-sovelluksessa tai puhelinnumeron perusteella valitussa muussa sovelluksessa. Maksu
veloitetaan oletusarvoisesti pankkitililtä (OP:n asiakkaat) tai Pivo-sovellukseen tallennetulta
kortilta (muiden pankkien asiakkaat).

Maksaminen Siirto-sovelluksilla
Verkkokaupassamme voi maksaa helposti ja turvallisesti mobiilissa Siirto-sovelluksilla. Siirto
on pankkirajat ylittävä, aivan uusi tapa tehdä verkkopankkimaksuja. Siirto-maksuja voi tehdä
Nordean Siirto-sovelluksella, Pivolla sekä OP-mobiililla. Mobiilikäytössä maksaessa
käyttämäsi Siirto-sovellus avautuu automaattisesti, selaimen kautta tietokoneella käytettäessä
voit syöttää puhelinnumerosi sille varattuun kenttään, jonka jälkeen maksu hyväksytään
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Siirto-sovelluksessa tai puhelinnumeron perusteella valitussa muussa sovelluksessa. Maksu
veloitetaan Siirto-sovellukseen tallennetulta pankkitililtä.

Maksunvälittäjän yhteystiedot:
Svea Payments Oy
Y-tunnus: 2121703-0
Mechelininkatu 1 A 00180 Helsinki
Puhelin: +358 (0)9 4241 7040
arkisin klo 9.00 – 17.00
Sähköposti: asiakaspalvelu.payments@svea.fi www.sveapayments.fi
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