Verkkokaupan edellytykset Edenred-verkkomaksuille:
Kumppanin tulee varmistaa että tuote/palvelu ostetaan omaan käyttöön.


Helpoin tapa on edellyttää asiakkaalta käyttäjätilin luomista ennen maksun tekemistä. Käyttäjätilin vahvistaminen
esim. sähköpostiin lähetettävän linkin kautta on suositeltavaa.



Toinen tapa on oston yhteydessä pyytää asiakas valitsemaan ostaako tuotteen/palvelun itselle vai lahjaksi. Tällöin
valittaessa ”itselle” tuote/palvelu voidaan lähettää vain tilaajalle. Itselle tilatessa esim. tapahtumalippuun tulee
kirjata ostajan eli käyttäjän nimi.



Lounasostoissa verottaja on asettanut rajan, että yhden ostotapahtuman aikana voi ostaa vain yhden tuotteen/
palvelun. Verkkokaupan tulee varmistaa, että samassa ostossa ei pysty ostamaan useita tuotteita/palveluita eli
ryhmätilauksia. Lounasostoissa myös verottajan maksurajat rajoittavat ostosten kokoa (ks. seuraava kohta).

Kumppanin tulee huomioida verottajan asettamat vuosittaiset maksurajat lounasostoille.


Verottaja julkaisee vuosittain minimi- ja maksimisummat lounasostoille. Ne pätevät myös verkkokaupassa. Summan
tulee sisältää vain aterian kulut eli siinä ei voi olla mukana esim. kuljetusmaksua tai kahden henkilön ateriaa.
Poikkeustilanteessa verottaja voi muuttaa ohjeistusta, jolloin ajantasainen tieto löytyy verottajan verkkosivuilta.



Mikäli verkkokaupan ostotapahtumat ovat useimmiten yli verottajan asettaman maksimi-summan, tulee
kumppanin ratkaista itse mahdollinen maksun osittaminen. Mikäli maksua yritetään suuremmalla summalla, kuin
mikä verottajan asettama yläraja on, maksu hylätään.



Mikäli verkkokaupan oston summa on pienempi kuin verottajan asettama minimisumma, tehdään asiakkaan
kortilta kuitenkin minimisumman suuruinen veloitus.

Kumppanin tulee varmistaa, että verkkokaupassa ei pysty ostamaan Edenredin verkkomaksulla tuotteita/palveluita,
jotka eivät kuulu veroedun piiriin.


Mikäli verkkokaupassa on tuotteita/palveluita, jotka eivät kuulu veroedun piiriin, tulee niiden ostaminen estää
Edenred-verkkomaksulla. Käytännössä tämän voi tehdä esim. maksuvaiheessa, jolloin verkkokauppa-alusta
tarkistaa onko ostoskorissa kiellettyjä tuotteita/palveluja. Tällaisia ovat mm. urheiluvälineet.



Ei-sallittujen tuotteiden/palvelujen ostamista voidaan rajoittaa BIN-rangea hyödyntäen. BIN-range yksilöi sekä
kortin myöntäjän että korttityypin, eli se kertoo verkkokaupalle että nyt maksetaan Edenredin kortilla. Tällöin
verkkokauppa tarkistaa syötetyn maksukortin BIN:in ja sen mitkä verkkokaupan tuotteet/palvelut ovat sallittu
kyseisellä BIN-rangen omaavalla kortilla maksettavaksi. Mikäli ostoskorissa on ei-sallittuja tuotteita/palveluja, niin
maksua ei voi tehdä. Edenredin BIN alkaa numeroilla 534287, jolloin niillä numeroilla alkavan maksutavan mukaan
voi tehdä tuotemäärittelyt.

Huomioithan, että kumppani vastaa siitä, että verkkokauppa noudattaa verottajan määrityksiä!

Voit kysyä lisätietoja sähköpostitse osoitteesta edenredverkkomaksu@edenred.com

