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 MAKSUSOPIMUS

 Johdanto

 Booking.com B.V. on määrännyt Booking Holdings Financial Services International Limitedin tai Booking Holdings
Financial Services UK Limitedin (soveltuvin osin) tekemään alla olevan maksusopimuksen kanssasi tarjotakseen sinun
ja Booking.com B.V:n väliseen sopimukseen liittyviä veloituspalveluja (määritelty jäljempänä termillä
”Booking.com-sopimus”). Näiden veloituspalvelujen avulla voit muun muassa hyväksyä maksuja Booking.com-alustan
yhteydessä. Maksusopimus on osa Booking.com-sopimukseen liittyvää dokumentaatiota. Saat käyttää maksusopimuksen
mukaisia palveluita vain Booking.com-sopimukseen liittyviin maksuihin.
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1. MÄÄRITELMÄT

1.1. Tässä maksusopimuksessa, ellei toisin ilmoiteta, isoilla kirjaimilla kirjoitetuilla ja tietyillä muilla termeillä on
seuraavat merkitykset:

 Oikeushenkilön ”kumppanilla” tarkoitetaan mitä tahansa muuta henkilöä, joka suoraan tai välillisesti hallitsee
kyseistä henkilöä, on kyseisen henkilön määräysvallassa tai on sen kanssa yhteisessä määräysvallassa.

 ”Sovellettava laki” tarkoittaa kaikkia sääntelyviranomaisen laatimia tai kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia,
sääntöjä, käytäntöjä, tuomioita, asetuksia, määräyksiä, direktiivejä, sääntelylupia tai lisenssejä, joita sovelletaan
tai jotka sitovat osapuolta tai Booking.comia, sen liiketoimintaa tai sen toimintaa, kussakin tapauksessa, joka on
kulloinkin voimassa ja niiden tulkitaan kattavan sääntelyviranomaisen antamat ohjeet.

 ”Valtuutettu” tarkoittaa seuraavaa:

 a) Me olemme saaneet vahvistuksen asiakasvarauksen aikaan asianomaiselta maksutavan tarjoajalta tai sen
kautta taikka muutoin niin, että i) asiakasvarauksen maksuun käytettyä maksutapaa: 1) ei ole estetty mistään
syystä eikä sitä ole ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi eikä sen turvallisuus ole vaarantunut; ja 2) siinä
on riittävästi katetta maksun tekemiseen; ja ii) maksu muutoin vastaa maksutapasääntöjä; tai

 b) Booking.comin maksupalveluntarjoaja on hyväksynyt Booking.comin ohjeen suorittaa maksu sinulle.

 ”Booking.com” tarkoittaa Booking.com B.V:tä.

 ”Booking.com-sopimus” tarkoittaa sinun ja Booking.comin välistä sopimusta.

 ”Pankkipäivällä” tarkoitetaan mitä tahansa päivää (paitsi lauantaita, sunnuntaita tai yleistä vapaapäivää) a)
Irlannissa, jos sijaintisi on ETA-alueella, tai b) Englannissa, jos sijaintisi on Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

 ”Takaisinveloitus” tarkoittaa maksutavan tarjoajan määräämän maksun peruuttamista.

 ”Määräysvallan muutos” tarkoittaa seuraavia vaihtoehtoja: jos a) i) yrityksesi tai tytäryhtiöidesi liiketoiminta
tai ii) kaikki tai olennaisilta osiltaan kaikki omaisuutesi tai omistamasi tytäryhtiön varat myydään kolmannelle
osapuolelle, joka ei ole kokonaan omistamasi konsernin osa, b) kolmas osapuoli, joka ei ole kokonaan oman
konsernisi osa, hankkii määräysvallan sinusta tai määräysvallan suorassa tai epäsuorassa emoyhtiössäsi tai c)
tapahtuu sinun tai minkään suoran tai välillisen emoyhtiösi sulautuminen, konsolidointi tai muu yrityksen
yhteenliittymä, joka johtaa määräysvallan hankkimiseen etuoikeudettomalta kolmannelta osapuolelta, joka ei
ole kokonaan omistamasi konsernisi osa.

 ”Vaatimuksella” on lausekkeessa 17.7 annettu merkitys.

 ”Kuluttajalla” tarkoitetaan direktiivin (EU) 2015/2366 (tai sen täytäntöön panneiden sovellettavien lakien)
mukaisesti luonnollista henkilöä, joka tämän maksusopimuksen osapuolena toimii muussa tarkoituksessa kuin
ammatillisesti tai liiketoiminnallisesti.

 ”Määräysvallalla”, ”määräysvallan omaavalla” ja ”määräysvallan alaisella” tarkoitetaan oikeutta valita
enemmistö hallituksesta tai muusta vastaavasta elimestä, joka vastaa henkilön johtamisesta ja ohjauksesta tai yli
50 prosentin suorasta tai välillisestä omistusosuudesta kyseisen henkilön äänivallasta tai vastaavasta
omistusoikeudesta sopimuksella, osakeomistuksen perusteella tai muulla pätevällä tavalla.

 ”Tiedot” tarkoittavat tietoja asiakkaasta tai maksusta, jonka me olemme antaneet tai asettaneet saataville tai
meidän puolestamme sinulle tai tytäryhtiöillesi veloituspalvelujemme yhteydessä.

 ”Tietoturvaloukkaus” tarkoittaa a) mitä tahansa luvatonta pääsyä tietoihin tai niiden käyttöä, mikä johtuu siitä,
että rikot tämän maksusopimuksen tai BHFS-kumppanin tietosuojaselosteessa (saatavilla alustallamme) olevia
tietoturvavelvoitteita, tai b) tietojen väärinkäyttöä tai luvatonta pääsyä tietoihin (esimerkiksi mukaan lukien
tietojen käyttöä koskevien velvoitteiden tai rajoitusten rikkominen).
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 ”ETA” tarkoittaa Euroopan talousaluetta, joka koostuu Euroopan unionin valtioista sekä Norjasta, Islannista ja
Liechtensteinista.

 ”Ekstranetillä” on sama merkitys kuin sillä on Booking.com-sopimuksessa.

 ”Ekstranetin postilaatikko” tarkoittaa sinulle ekstranetissä määritettyä henkilökohtaista postilaatikkoa, jonka
kautta me voimme ja Booking.com voi lähettää sinulle viestejä, jotka liittyvät meidän palveluihimme ja sen
palveluihin.

 ”Ylivoimaisella esteellä” tarkoitetaan epänormaaleja ja odottamattomia olosuhteita, joihin osapuoli ei voi
kohtuudella vaikuttaa ja jotka olivat väistämättömiä kaikista päinvastaisista yrityksistä huolimatta. Tähän voi
sisältyä (mutta ei niihin rajoittuen) viivästyksiä tai vikoja, jotka johtuvat kolmannen osapuolen järjestelmän tai
verkon ongelmista, siirto-, viestintä-, tietojenkäsittely- tai tietokonelaitteiden rikkoutumisesta tai
vikaantumisesta, mekaanisesta rikkoutumisesta, valtion tai hallituksen toimesta, sodasta, mellakasta tai
terrorismista, luonnonmullistuksesta, markkinoiden toiminnan keskeyttämisestä, postilakoista tai muista lakoista
taikka vastaavista työtaistelutoimista taikka materiaalien hankkimisen estämisestä tai esteestä,
energiatoimitusten tai muiden toimituksien estyminen, jotka ovat tarpeen tämän maksusopimuksen mukaisten
velvoitteiden täyttämiseksi.

 ”FSPO:lla” on kohdassa 15.2.1 annettu merkitys.

 ”Asiakkaalla” on sama merkitys kuin Booking.com-sopimuksessa.

 ”Asiakasvarauksella” on Booking.com-sopimuksessa annettu merkitys.

 ”Virheellisesti toteutetulla määräyksellä” on kohdassa 5.1 annettu merkitys.

 ”Korvauksen saavalla henkilöllä” on kohdassa 17.7 annettu merkitys.

 ”Maksukyvyttömyystapahtuma” tarkoittaa sinun tai kumppanisi yhteydessä seuraavaa:

 a) tällainen oikeushenkilö i) on purettu juridisesti, ii) tulee maksukyvyttömäksi tai asetetaan konkurssiin tai
ei pysty maksamaan tai myöntää kyvyttömyytensä maksaa velkojaan niiden erääntyessä, iii) keskeyttää
velkojensa maksamisen, iv) aloittaa todellisten tai ennakoitujen vaikeuksien vuoksi neuvottelut yhden tai
useamman velkojansa kanssa velkansa uudelleenjärjestelystä

 b) jokin päätöslauselma hyväksytään tai annetaan määräys koskien sen purkamista, selvitystilaa, konkurssia
tai uudelleenjärjestelyä suhteessa sen velkaantumiseen

 c) jokin luovutus, järjestely tai juridinen toimi tehdään sen velkojien kanssa tai niiden hyväksi

 d) selvittäjän, pesänhoitajan, hallinnollisen pesänhoitajan, hallinnoijan, pakotetun väliaikaisen johtajan,
toimitsijamiehen tai muun vastaavan edustajan nimittäminen sen tai sen varojen suhteen

 e) sen omaisuuteen liittyvän minkä tahansa vakuuden täytäntöönpano

 f) mikä tahansa siihen liittyvä tapahtuma, jolla on minkä tahansa lainkäyttöalueen sovellettavan
lainsäädännön mukaan vastaava vaikutus mihin tahansa edellä mainittuun tapahtumaan tai

 g) mikä tahansa toimi, oikeudellinen menettely tai muu menettely tai toimenpide toteutetaan edellä mainittujen
toimien tai tapahtumien hyväksymisen tai niihin suostumisen edistämiseksi tai ilmaisemiseksi.

 ”KYC-tiedoilla” on kohdassa 2.4 annettu merkitys.

 ”Suuryritys” tarkoittaa sinua, jos et ole kuluttaja tai mikroyritys.

 ”Sijainti” ja ”sijaitsee” tarkoittavat paikkaa, johon olet sijoittautunut tai jossa asut.
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 ”Tappioilla” tarkoitetaan tappioita, kuluja, maksuja (mukaan lukien esimerkiksi kohtuulliset
oikeudenkäyntikulut ja asianajajien ja asiantuntijoiden palkkiot), korkoja, seuraamuksia, sakkoja, tuomioita,
sovintomaksuja, vahingonkorvauksia (kaikenlaisia, mukaan lukien a) epäsuorat ja välilliset menetykset tai
vahingot, b) rangaistusluontoiset korvaukset ja c) menetetyt voitot) ja maksuvastuita.

 ”Mikroyrityksellä” tarkoitetaan yritystä (eli henkilöä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa oikeudellisesta
muodosta riippumatta), joka työllistää alle kymmenen henkilöä (kokopäiväisesti tai vastaavalla tavalla) ja jonka
vuotuinen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään kaksi miljoonaa euroa tai kuten 6.5.2003 annetussa
suosituksessa 2003/361/EY muutoin määritellään. Jos olet Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mikroyritys kattaa
myös pienet hyväntekeväisyysjärjestöt.

 ”Nimetyllä tilillä” on lausekkeessa 4.3 annettu merkitys.

 ”Osapuoli” tarkoittaa tämän maksusopimuksen osapuolta, joka on joko sinä tai me.

 ”Veloituspalvelut” tarkoittaa tämän maksusopimuksen nojalla tarjoamiamme palveluja, jotka mahdollistavat
maksut.

 ”Maksutapa” tarkoittaa maksutapaa, jonka avulla voit hyväksyä tämän maksusopimuksen mukaisen maksun,
mukaan lukien Visa-, Mastercard- tai American Express -luottokortti ja -pankkikortti tai mikä tahansa muu
maksutapa, jonka hyväksyttävyydestä voimme kulloinkin ilmoittaa sinulle.

 ”Maksutavan hankkija” tarkoittaa pankkia tai muuta rahoituslaitosta, jonka maksutavan tarjoaja sallii
mahdollistaa maksutavan hyväksymisen.

 ”Maksutavan tarjoaja” tarkoittaa maksuverkon operaattoria, esimerkiksi Visaa tai Mastercardia, jota käytetään
maksujen välittämiseen, tai (jos maksuverkkoa ei käytetä) maksutavan tarjoajaa.

 ”Maksutavan säännöillä” tarkoitetaan ohjeita, säädöksiä, sääntöjä ja määräyksiä, jotka maksutavan tarjoaja tai
maksutavan hankkija on asettanut maksutapojen ja niihin liittyvien toimintojen käytön tai hyväksymisen
yhteydessä, mukaan lukien Visan ja Mastercardin säännöt.

 ”Maksuverkosto” tarkoittaa mitä tahansa maksujärjestelmää, joka mahdollistaa maksutapojen (esimerkiksi
Visan tai Mastercardin) käytön, jonka voimme hyväksyä ja josta voimme ilmoittaa sinulle kirjallisesti ajoittain.

 ”Maksut” tarkoittaa alustan yhteydessä

 a) maksuja, jotka asiakas suorittaa maksutavalla tehdessään asiakasvarauksen kanssasi alustan kautta

 b) Booking.comin suorittamia maksuja summista, jotka se on sinulle velkaa Booking.com-sopimuksen nojalla

 c) maksuja Booking.comille, jotka koskevat

i) summia, jotka Booking.com on oikeutettu samaan Booking.com-sopimuksen nojalla

ii) summia, jotka Booking.comin on pidätettävä asiakasvaraustesi yhteydessä sovellettavan lain
nojalla tai muutoin Booking.com-sopimuksen mukaisesti

d) muita maksuja, joista voimme sopia ajoittain kirjallisesti.

 ”PDF” tarkoittaa Adobe Systems Inc:n Portable Document Format -tiedostomuotoa.

 ”Henkilöllä” tarkoitetaan mitä tahansa erillistä oikeushenkilöä, mukaan lukien henkilö, yritys ja yhteisö, jolla
on erillinen oikeushenkilöllisyys.

 ”Alustalla” on Booking.com-sopimuksessa annettu merkitys.
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 ”Sääntelyviranomaisella” tarkoitetaan mitä tahansa valtion viranomaista, sääntelyviranomaista,
itsesääntelyviranomaista, valtion osastoa, virastoa, komissiota, hallitusta, tuomioistuinta, valtionyhtiötä,
tuomioistuinta tai muuta lakeja, sääntöjä tai sääntelyä tuottavaa yksikköä tai viranomaista, jolla on toimivalta
jonkin osapuolen tai niiden liiketoiminnan tai toiminnan osan suhteen, millä tahansa alueella, jolla tai jolta
veloituspalveluja tarjotaan, vastaanotetaan tai asetetaan saataville.

 ”Tilityssummilla” on lausekkeessa 4.2 annettu merkitys.

”Pienellä hyväntekeväisyysjärjestöllä” tarkoitetaan organisaatiota, jonka vuositulot ovat alle miljoona puntaa
ja joka on

 a) Englannissa ja Walesissa vuoden 2011 Charities Act -hyväntekeväisyyslain 1. §:n 1. momentissa määritelty
hyväntekeväisyysjärjestö

 b) Skotlannissa vuoden 2005 Charities and Trustee Investment (Scotland) Act -lain 106. §:ssä määritelty
hyväntekeväisyysjärjestö tai

 c) Pohjois-Irlannissa vuoden 2008 Charities Act (Northern Ireland) -hyväntekeväisyyslain 1. §:n 1. momentissa
määritelty hyväntekeväisyysjärjestö.

”Virtuaalisella kortilla” on lausekkeessa 4.3 annettu merkitys.

Termillä ”me” ja sen eri taivutusmuodoilla on lausekkeessa 2.1.1 annettu merkitys.

Termillä ”sinä” ja sen eri taivutusmuodoilla on kohdassa 2.1.2 annettu merkitys.

1.2. Kun viittaamme ”lausekkeeseen”, se on viittaus tämän maksusopimuksen ehtoon, ellemme toisin ilmoita.

2. TIETOJA TÄSTÄ MAKSUSOPIMUKSESTA

2.1. Tämä ”Maksusopimus” on sinun ja meidän välinen, ja sitä sovelletaan sinuun vain, jos sijaintisi on
ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

2.1.1. Termillä ”me” ja sen eri taivutusmuodoilla on seuraava merkitys: Booking Holdings Financial Services
International Limited, jos sijaintisi on ETA-alueella, tai Booking Holdings Financial Services UK
Limited, jos sijaintisi on Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja

2.1.2. ”sinä” tarkoittaa henkilöä tai henkilöitä, jotka allekirjoittavat tämän maksusopimuksen kanssamme
saadakseen veloituspalvelumme käyttöönsä. ”Sinä” sisältää myös kaikki henkilöt, joilla on valtuudet
toimia sinun sijastasi kohdassa 12.5 tarkoitetulla tavalla, siltä osin kuin on asianmukaista, että
viittaukset ”sinuun” tässä maksusopimuksessa viittaavat kyseiseen henkilöön heidän toimivaltansa ja
vastuunsa perusteella.

 Miten tämä maksusopimus liittyy Booking.com-sopimukseesi

2.2. Booking.com-sopimus on sopimus, joka kattaa pääsysi alustalle ja Booking.com-palveluiden käytön.

2.3. Osana niitä palveluita, joita se tarjoaa sinulle Booking.com-sopimuksen nojalla, Booking.com on siirtänyt
meille tiettyjen veloituspalvelujen tarjoamisen tämän maksusopimuksen mukaisesti.

 KYC-tiedot ja milloin alamme tarjota veloituspalveluja

2.4. Meidän on hankittava tiettyjä tietoja ja asiakirjoja sinusta (ja mahdollisesti myös lähipiiristäsi), jotta voimme
täyttää sovellettavan lain ja maksutapasääntöjen (”KYC-tiedot”) mukaiset velvoitteemme. Tämä voi sisältää
esimerkiksi tietoja ja asiakirjoja, joiden avulla voit todistaa henkilöllisyytesi ja joiden avulla meidän on
mahdollista vahvistaa henkilöllisyytesi, yrityksesi tarkoitus ja luonne sekä sijaintisi. Kun pyydämme
KYC-tietojasi ja tarkistamme ne, noudatamme sisäisiä menettelysääntöjämme ja toimimme kohtuullisesti.
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2.5. Voimme pyytää sinulta KYC-tietoja ennen veloituspalvelujemme tarjoamisen aloittamista ja sen jälkeen. Kun
pyydämme KYC-tietoja etukäteen, emme ehkä voi aloittaa veloituspalvelujemme tarjoamista sinulle, ennen
kuin olemme vakuuttuneita siitä, että olemme saaneet sinulta riittävät KYC-tiedot.

2.6. Tämä maksusopimus astuu voimaan heti, kun voimme kohtuudella alkaa tarjota sinulle veloituspalvelujamme.
Kerromme sinulle heti, kun näin on, jos emme ala tarjota sinulle veloituspalvelujamme välittömästi.

2.7. Jos tarjoamme sinulle jo veloituspalvelujamme emmekä pysty hankkimaan KYC-lisätietoja, joita saatetaan
tarvita ajoittain meitä tyydyttävällä tavalla, voimme irtisanoa tämän maksusopimuksen.

Vahvistukset

2.8. Vahvistat, että seuraavat toteamukset pitävät paikkansa, kun suostut allekirjoittamaan tämän maksusopimuksen,
ja varmistat, että ne pysyvät voimassa tämän maksusopimuksen koko voimassaolon ajan:

2.8.1. sinulla on täydet valtuudet toteuttaa ja täyttää tämän maksusopimuksen mukaiset velvoitteesi

2.8.2. olet toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän maksusopimuksen solmimisen ja
täytäntöönpanon valtuuttamiseksi

2.8.3. tämä maksusopimus asettaa sinulle oikeudellisia, päteviä ja sitovia velvoitteita sen ehtojen mukaisesti

2.8.4. et riko sovellettavaa lakia, joka liittyy velvoitteidesi täyttämiseen tai tämän maksusopimuksen
mukaisten oikeuksiesi käyttämiseen.

3. KUN OLET USEAMPI KUIN YKSI HENKILÖ

Jos koostut kahdesta tai useammasta henkilöstä, seuraava pätee:

3.1.1. tämä maksusopimus koskee teitä kaikkia yhdessä, ja viittaus tämän maksusopimuksen mukaiseen
oikeuteesi tai velvoitteeseesi antaa tämän oikeuden tai asettaa tämän velvoitteen yhdessä teille kaikille
ja erikseen jokaiselle teistä

3.1.2. hyväksymme ohjeet yhdeltä teistä ikään kuin ne annettaisiin teidän kaikkien puolesta ja voimme
kohdella viestintäämme kenelle tahansa teistä ikään kuin viestintä olisi välitetty teille kaikille. Emme
ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle tai kenellekään muulle henkilölle voi
aiheutua toimistamme.

4. MAKSUJEN HYVÄKSYMINEN JA KUITTAAMINEN

4.1. Kun sinulle suoritettava maksu on hyväksytty, lähetämme siihen liittyvän maksutoimeksiannon.

4.2. Maksamme sinulle jokaisen maksun, joka on hyväksytty. Teemme sen kuitenkin vain, jos olemme saaneet
varoja kyseiseen maksuun maksutavan hankkijalta tai Booking.comilta. Maksamme summan
(”tilityssumman”), joka vastaa kunkin sellaisen maksun arvoa vähennettynä sellaisilla summilla, jotka
saamme vähentää tämän maksusopimuksen mukaisesti (ellet ole sopinut toisin Booking.comin kanssa).
Summat, jotka meillä on oikeus vähentää tämän maksusopimuksen nojalla, sisältävät

4.2.1. mitkä tahansa summat, jotka Booking.com on oikeutettu samaan Booking.com-sopimuksen nojalla

4.2.2. summat, jotka Booking.comin on pidätettävä sovellettavan lain nojalla tai
Booking.com-sopimuksessa muutoin määrätyllä tavalla.

4.3. Maksamme maksutapasi mukaisesti tilityssumman suoraan pankkitilille (tai vastaavalle), jonka sinä olet
valinnut (”nimetty tili”), tai tarjoamme sinulle virtuaalisen kortin (”virtuaalinen kortti”).

4.4. Hyväksyt, että suoritamme maksuja Booking.comille lausekkeissa 4.2.1 ja 4.2.2 tarkoitettujen summien
osalta, kun Booking.com pyytää meitä näin toimimaan. Voit peruuttaa tämän luvan tällaisille maksuille
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(joita ei ole vielä suoritettu) ottamalla meihin yhteyttä tässä maksusopimuksessa esitetyllä tavalla, mutta jos
toimit niin, sinun on maksettava nämä summat Booking.comille muulla tavalla (ja jos et tee niin, voimme
käyttää vähennysoikeuksiamme, jotka on lueteltu lausekkeessa 18).

4.5. Emme anna sinulle tiliä, jolla voit pitää rahaa. Sen sijaan me vähennämme maksusi Booking.comille
lausekkeen 4.2 mukaisesti heti sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet Booking.comilta pyynnön tehdä
niin, ja säilytämme sitten nämä summat Booking.comin puolesta. Jos saamme Booking.comin pyynnön
muuna kuin pankkipäivänä tai pankkipäivänä kello 17.00 jälkeen (GMT, tai kesäaikaan, jos olet Euroopan
talousalueella, GMT+1), katsomme, että kyseinen ohje on vastaanotettu seuraavana pankkipäivänä.

4.6. Jos Booking.com pyytää meitä suorittamaan maksun sille tiettynä tulevaisuudessa olevana päivänä, teemme
sen. Jos kyseinen päivä ei ole pankkipäivä, suoritamme maksun seuraavana pankkipäivänä.

4.7. Vahvistat ja varmistat, että tämän maksusopimuksen voimassaoloaikana

4.7.1. sinä ole tilityssummien laillinen edunsaaja

4.7.2. tällaiset tilityssummat (ja niihin liittyvät varat, joita säilytämme puolestasi), eivät ole eivätkä tule
olemaan minkään veloitusvaatimuksen tai muun vakuuden tai rasitteen alaisia, kun säilytämme niitä.

Tilityssummien maksaminen nimetylle tilillesi

4.8. Jos pyydät meitä maksamaan tilityssumman nimetylle tilille, sinun on (ellemme toisin sovi) osoitettava meille
kohtuullisen tyydyttävällä tavalla, että tili kuuluu sinulle ja että sitä pidetään omissa nimissäsi pankissa tai
vastaavassa rahoituslaitoksessa ETA-alueella (jos sijaintisi on ETA-alueella) tai Yhdistyneessä
kuningaskunnassa (jos sijaintisi on Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

4.9. Suostumme maksamaan tilityssummat nimetylle tilille, joka ei kuulu sinulle tai jota ei pidetään nimissäsi vain,
jos

4.9.1. voit osoittaa meitä kohtuullisesti tyydyttävällä tavalla, että tiliä pitää joku, jonka olet asianmukaisesti
valtuuttanut vastaanottamaan tilityssummia puolestasi

4.9.2. kyseinen henkilö hyväksyy kaikki ne ehdot, joita mielestämme tarvitaan, jotta voimme kohtuudella
täyttää velvollisuutemme tai käyttää sovellettavan lain, tämän maksusopimuksen tai maksutavan
sääntöjen mukaisia oikeuksiamme

4.9.3. luovutat meille kaikki muut KYC-tiedot, joita voimme kohtuudella tarvita.

4.10. Jos haluat meidän maksavan tilityssummat nimetylle tilille, jota pidetään pankissa tai vastaavassa
rahoituslaitoksessa ETA-alueen ulkopuolella (jos sijaintisi on ETA-alueella) tai Yhdistyneen kuningaskunnan
ulkopuolella (jos sijaintisi on Yhdistyneessä kuningaskunnassa), voimme tehdä niin, jos annat meille muita
KYC-tietoja, joita kohtuudella tarvitsemme (meitä tyydyttävällä tavalla), ja olemassa olevien
pankkijärjestelyidemme avulla voimme lähettää rahaa kyseiselle nimetylle tilille.

 

4.11. Maksamme tilityssumman nimetylle tilillesi sinun ja Booking.comin sopimalla maksuvälillä. Voimme maksaa
tilityssumman nimetylle tilillesi muun ajan kuluessa (tai muina aikoina), jos se on sallittu tämän
maksusopimuksen lausekkeen 7 tai muun määräyksen nojalla.

Tilityssummien maksu virtuaalisia kortteja käyttämällä

4.12. Jos pyydät meitä maksamaan tilityssummat virtuaalisia kortteja käyttämällä, me annamme sinulle virtuaalisen
kortin kutakin asiakasvarausta kohden.
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4.13. Virtuaalisen kortin veloittamiseksi sinun on pyydettävä soveltuvaa maksunkäsittelijää (muuta kuin meitä), jonka
kanssa sinulla on suhde, ottamaan tilityssumman maksu tavalliseen tapaan.

4.14. Saat veloittaa virtuaalista korttia (tai hakea valtuutusta veloituksen tekemiseen) ainoastaan siitä päivästä alkaen,
jolloin vastaavan asiakasvarauksen maksua ei palauteta, tai muusta meidän (tai Booking.comin meidän
puolestamme) ilmoittamasta päivästä alkaen, jos meillä on oikeus toimia niin tämän maksusopimuksen
lausekkeen 7 tai muun määräyksen mukaisesti.

 Takaisinveloitukset, hyvitykset ja peruutukset

4.15. Käsittelemme takaisinveloitukset, peruutukset ja hyvitykset summina, joihin Booking.com on oikeutettu
Booking.com-sopimuksen lausekkeen 4.2.1 nojalla. Jos sinulla on kysyttävää takaisinveloituksista, hyvityksistä
ja peruutuksista, voit ottaa yhteyttä Booking.comiin.

5. VIRHEET MAKSUJEN KÄSITTELYSSÄ

5.1. Lausekkeet 5.2–5.6 määrittävät vastuumme ja velvollisuutemme, jos emme käsittele voimassa olevaa
maksumääräystä tai jos käsittelemme virheellisesti voimassa olevan maksumääräyksen, joka meidän on
käsiteltävä tämän maksusopimuksen mukaisesti (”väärin toteutettu määräys”).

5.2. Lähetämme välittömästi ja oikein uudelleen kaikki väärin toteutetut määräykset asiakkaan suorittamasta
maksusta.

5.3. Jos Booking.com on suorittanut väärin maksumääräyksen ja olemme itse asiassa saaneet maksun, annamme
varat välittömästi käyttöösi tavanomaisten toimitusaikojemme mukaisesti ja edellyttäen, että meillä on lupa
tehdä se tämän maksusopimuksen nojalla (esimerkiksi lausekkeen 4.2 nojalla).

5.4. Jos Booking.comille suoritettava maksu on tehty väärin, palautamme maksun sinulle tarpeen mukaan ja
välittömästi.

5.5. Jos et ole suuryritys, korvaamme sinulle kaikki maksut tai korot, jotka sinun on maksettava väärin
toteutetun määräyksen seurauksena.

5.6. Jos pyydät meitä, mikäli asiakkaan suorittamaa maksua koskevaa määräystä ei ole käsitelty tai se on
käsitelty väärin, pyrimme (veloituksetta) välittömästi jäljittämään kyseisen maksun ja ilmoittamaan sinulle
lopputuloksesta.

5.7. Voit myös pyytää meitä jäljittämään maksun lausekkeen 5.6 mukaisesti, jos asiakkaan suorittamaa
maksumääräystä ei ole käsitelty tai se on käsitelty väärin kolmannen osapuolen eikä meidän toimestamme.

5.8. Lausekkeita 5.2–5.7 sovelletaan vain, jos olet kertonut meille virheestä ilman aiheetonta viivytystä, kun olet
tietoinen siitä ja joka tapauksessa kolmentoista kuukauden kuluessa sen tapahtumisesta tai, jos olet
suuryritys, kuuden kuukauden kuluessa sen tapahtumisesta.

6. VALTUUTTAMATTOMAT MAKSUT

Voit pyytää meitä palauttamaan kaikki Booking.comille suoritetut maksut, joita ei sallita lausekkeen 4.4
nojalla, edellyttäen, että pyydät hyvitystä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 13 kuukauden
kuluessa maksusta tai, jos olet suuryritys, kuuden kuukauden kuluessa maksusta. Teemme hyvityksen
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään pankkipäivän loppuun mennessä sen jälkeen, kun
olemme saaneet tietää hyvityksen vaatimuksesta.

7. MILLOIN VOIMME KIELTÄYTYÄ MAKSUSTA TAI SELVITYKSESTÄ TAI
VIIVÄSTYTTÄÄ SITÄ

7.1. Voimme kieltäytyä käsittelemästä maksua, jos perustellusti uskomme, että
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7.1.1. maksun hyväksyminen tai käsittely tarkoittaisi, että käytät veloituspalvelujamme sellaisella tavalla,
joka rikkoo tätä maksusopimusta tai maksutapasääntöjä

7.1.2. maksu tai siihen liittyvä asiakasvaraus (tai asiakasvarauksen yritys) voi rikkoa sovellettavaa lakia tai
johtaa todennäköisesti takaisinveloitukseen.

7.2. Voimme myös kieltäytyä käsittelemästä maksua, jos uskomme kohtuudella, että se on tarpeen suojataksemme
itsemme tai Booking.comin lisääntyneeltä riskiltä sen suhteen, että et täytä taloudellisia velvoitteitasi meitä tai
heitä kohtaan.

7.3. Ilmoitamme sinulle mahdollisimman pian, jos sovellettava laki sen sallii, jos olemme kieltäytyneet maksusta.
Jos sovellettava laki sen sallii, ilmoitamme myös syyt maksusta kieltäytymiseen ja ilmoitamme sinulle kaikesta,
mitä voit tehdä kieltäytymiseen johtaneiden virheiden korjaamiseksi.

7.4. Voimme viivästyttää tilityssumman maksamista sinulle, jos saamme tietää tai kohtuudella uskomme

7.4.1. että olet vakavasti rikkonut tai todennäköisesti rikot vakavasti tätä maksusopimusta, jolloin maksamme
sinulle tilityssumman, jos ja heti kun olet toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet tämän tilanteen
korjaamiseksi

7.4.2. asiaan liittyvä asiakasvaraus (tai asiakasvarauksen yritys), maksu tai siihen liittyvän tilityssumman
maksaminen voi rikkoa sovellettavaa lakia tai maksutapasääntöjä. Tässä tapauksessa, mikäli se on
kohtuudella tarkoituksenmukaista, tutkimme (niin nopeasti kuin mahdollista) asiakasvarauksen,
maksun tai tilityssumman maksamisen laillisuuden, ellei meille ilmoiteta ja meitä pidetä ajan tasalla
tällaisesta tutkimuksesta, jonka suorittaa sääntelyviranomainen, maksutapapalvelujen tarjoaja,
Booking.com tai muu kolmas osapuoli, jolla on asianmukainen toimivalta. Maksamme sinulle
tilityssumman, kun tällainen tutkimus on saatu päätökseen, edellyttäen kuitenkin, että uskomme
kohtuudella, että se on asianmukaista tai

7.4.3. että vastaavasta maksusta tulee todennäköisesti takaisinveloituksen alainen, jolloin maksamme sinulle
tilityssumman, jos ja heti kun emme enää kohtuudella usko näin olevan.

7.5. Jos kohtuudella katsomme, että meidän on lykättävä tilityssummien maksamista (pidempään kuin lausekkeessa
4.11 tai 4.14 on sovittu) suojataksemme itsemme tai Booking.comin lisääntyneeltä riskiltä sen suhteen, että et
täytä taloudellisia velvoitteitasi meitä tai heitä kohtaan

7.5.1. saatamme viivästyttää tilityssummien maksamista niin kauan kuin katsomme sen kohtuudella olevan
oikeassa suhteessa taloudelliseen riskiin nähden

7.5.2. ilmoitamme sinulle kirjallisesti viivästyksen syyt ja olemme valmiit keskustelemaan asiasta kanssasi
hyvässä uskossa.

Jos ja heti kun emme enää kohtuudella usko, että taloudellinen riski oikeuttaa viivästyksen, maksamme sinulle
kaikki viivästyneet tilityssummat ja jatkamme muiden tilityssummien maksamista sinulle lausekkeessa 4.11 tai
4.14 sovitun ajan kuluessa.

8. TÄMÄN MAKSUSOPIMUKSEN KESTO

8.1. Tämä maksusopimus jatkuu, kunnes sinä päätät tai me päätämme sen.

8.2. Voit päättää tämän maksusopimuksen tai minkä tahansa veloituspalvelun milloin tahansa maksutta
ekstranetissä.

8.3. Voimme päättää tämän maksusopimuksen tai minkä tahansa veloituspalvelumme milloin tahansa ilmoittamalla
siitä sinulle vähintään kaksi kuukautta ennen sen päättämistä. Voimme päättää tämän maksusopimuksen tai
minkä tahansa veloituspalvelumme nopeammin (myös välittömästi) ilmoittamalla sinulle, jos
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8.3.1. uskomme kohtuudella, että käytät tai yrität käyttää veloituspalvelujamme vilpillisesti tai muuten
sellaisella tavalla, joka saisi joko sinut tai meidät rikkomaan sovellettavaa lakia tai

8.3.2. meidän on tehtävä niin sovellettavan lain nojalla.

8.4. Voimme myös päättää tämän maksusopimuksen tai minkä tahansa veloituspalvelumme alle kahden kuukauden
irtisanomisajalla (myös välittömästi) ilmoittamalla sinulle, jos meidän on tehtävä niin maksutapasääntöjen
mukaisesti tai jos olet vakavasti tai toistuvasti rikkonut tämän maksusopimuksen mukaisia velvoitteitasi.

8.5. Jos olet suuryritys, voimme myös lopettaa tämän maksusopimuksen tai minkä tahansa veloituspalvelumme alle
kahden kuukauden irtisanomisajalla (mukaan lukien välittömästi)

8.5.1. jos maksutavan tarjoaja vaatii meitä tekemään niin

8.5.2. jos maksukyvyttömyystapahtuma toteutuu

8.5.3. kohdassa 16.6 kuvatuissa olosuhteissa tai

8.5.4. määräysvallan muuttuessa, jos joko

8.5.4.1. sinä olet jättänyt toimittamatta tietoja tai due diligence -aineistoa, kuten olemme
kohtuudella pyytäneet, selittääksesi meitä tyydyttävällä tavalla kykysi jatkaa näiden
maksusopimusten mukaisten velvoitteidesi täyttämistä tai

8.5.4.2. määräysvallan muutoksen jälkeen sinua hallitsee joku, joka on kilpailija meille tai
tytäryhtiöillemme.

8.6. Jos olet suuryritys, voimme myös päättää tämän maksusopimuksen tai minkä tahansa veloituspalvelumme mistä
tahansa syystä ilmoittamalla siitä sinulle vähintään 15 päivää etukäteen.

8.7. Jos olet suuryritys, voimme myös päättää tämän maksusopimuksen tai minkä tahansa veloituspalvelumme, jos
uskomme perustellusti, että se on välttämätöntä meidän tai tytäryhtiöidemme suojelemiseksi suuremmalta
riskiltä sen suhteen, että et täytä taloudellisia velvoitteitasi meitä tai mitään niistä kohtaan.

8.8. Emme kerro sinulle syitämme tämän maksusopimuksen päättämiseen lausekkeiden 8.3–8.7 nojalla, jos se
rikkoisi sovellettavaa lakia tai vaarantaisi kohtuulliset suojaustoimenpiteemme.

8.9. Kun tämä maksusopimus päättyy

8.9.1. tämä ei vaikuta siihen, miten käsittelemme tämän maksusopimuksen mukaisia maksuja, jotka on jo
hyväksytty, mutta lopetamme uusien maksujen käsittelyn ja

8.9.2. tämä maksusopimus ei enää sido sinua eikä meitä, paitsi jos tämän maksusopimuksen ehtojen on
nimenomaisesti tai implisiittisesti tarkoitus edelleen päteä maksuihin, jotka on hyväksytty ennen
tämän maksusopimuksen päättymistä.

8.10. Kun jokin veloituspalveluistamme päättyy

8.10.1. tämä ei vaikuta siihen, miten käsittelemme tämän maksusopimuksen mukaisia maksuja, jotka on jo
hyväksytty, mutta lopetamme uusien maksujen käsittelyn päättyneiden veloituspalvelujen
puitteissa ja

8.10.2. tämä maksusopimus ei enää sido sinua tai meitä päättyneiden veloituspalvelujen osalta, paitsi jos
tämän maksusopimuksen määräysten on nimenomaisesti tai implisiittisesti tarkoituksena edelleen
päteä näiden veloituspalvelujen nojalla hyväksyttyihin maksuihin ennen niiden päättymistä.
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8.11. Veloituspalvelumme käsittelevät alustaan liittyviä maksuja. Jos Booking.com-sopimuksesi päättyy, meillä ei ole
uusia maksuja, joita käsittelisimme tämän maksusopimuksen nojalla, ja päätämme sen tämän lausekkeen 8
mukaisesti.

8.12. Mikään tässä lausekkeessa 8 mainittu seikka ei vaikuta kummankaan osapuolen oikeuteen yleisen
sopimusoikeuden mukaisesti pitää tätä maksusopimusta täytäntöönpanokelvottomana, mitättömänä tai
lakkautettuna.

9. VELOITUSPALVELUJEN KESKEYTTÄMINEN

9.1. Voimme keskeyttää veloituspalvelujen käyttösi, jos perustellusti uskomme, että

9.1.1. joku saattaa yrittää käyttää niitä ilman lupaasi tai niihin kohdistuu muunlainen turvallisuusuhka

9.1.2. se on tarkoituksenmukaista, jotta voimme suojata itsemme tai Booking.comin lisääntyneeltä riskiltä
sen suhteen, että et täytä taloudellisia velvoitteitasi meitä tai Booking.comia kohtaan tai

9.1.3. on olemassa riski siitä, että kärsisimme tappioita, jos jatkamme veloituspalvelujen tarjoamista sinulle,
paitsi vain sen seurauksena, että käsittelemme lisää maksuja puolestasi.

9.2. Voimme myös keskeyttää minkä tahansa veloituspalvelumme käyttösi väliaikaisena vaihtoehtona niiden
lopettamiselle missä tahansa kohdassa 8.3, 8.4 tai (vaikka et olisi suuryritys) 8.5 luetelluissa olosuhteissa.

9.3. Jos mahdollista, ilmoitamme sinulle ennen keskeyttämistä (sekä keskeytyksen syyt); muuten ilmoitamme
sinulle heti sen jälkeen. Emme kuitenkaan ilmoita sinulle, jos ilmoittaminen rikkoisi sovellettavaa lakia tai
vaarantaisi kohtuulliset turvatoimenpiteemme. Lopetamme keskeytyksen heti, kun voimme sen kohtuudella
tehdä sen jälkeen, kun keskeytyksen tarve on päättynyt.

10. TIEDOT, TIETOTARPEEMME JA SIJAINNIN MUUTOS

10.1. Saatamme vaatia sinua antamaan meille tietoja tämän maksusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, jos se on
kohtuullista (esimerkiksi jos tarvitsemme kohtuudella tietoja velvoitteidemme täyttämiseksi, välttääksemme
merkittävästi lisääntyneen riskin kärsiä taloudellisia menetyksiä tai menettää mahdollisuuden käyttää tästä
maksusopimuksesta johtuvia oikeuksiamme). Sinun on ilmoitettava meille niin pian kuin voit kohtuudella sen
tehdä, jos jokin aiemmin antamistasi tiedoista muuttuu epätarkaksi, epätäydelliseksi tai virheelliseksi. Sinun on
esimerkiksi ilmoitettava meille kaikista muutoksista KYC-tietoihin, nimeen tai kauppanimeen, sijaintiin,
osoitteeseen, pankkitilin tietoihin, oikeudelliseen muotoon tai rakenteeseen, taloudelliseen tilaan, varoihin tai
omistukseen.

10.2. Käytämme, käsittelemme ja säilytämme henkilökohtaisia tietojasi sinusta ja siitä, miten käytät
veloituspalvelujamme, jotta voimme tarjota veloituspalveluja. Lisätietoja siitä, miten keräämme tietoja sinusta,
miten käytämme niitä ja miten voit olla vuorovaikutuksessa kanssamme tietojen suhteen, on
BHFS-yhteistyökumppanin tietosuojaselosteessa (saatavilla alustan kautta), jota voimme päivittää ajoittain.

10.3. Jos aiot muuttaa sijaintiasi, sinun on ilmoitettava siitä meille mahdollisimman pian ennen muutosta. Jos muutat
tai aiot muuttaa sijaintiasi, voimme (tämän maksusopimuksen muiden määräysten sallimalla tavalla) keskeyttää
tai lopettaa tämän maksusopimuksen, asettaa tiettyjä vaatimuksia tai kerätä sinusta lisätietoja, jos katsomme sen
tarpeelliseksi maksutapasääntöjen tai sovellettavien lakien noudattamiseksi.

11. SELOSTEET

11.1. Vähintään kerran kuukaudessa (paitsi jos maksuja ei ole suoritettu), tarjoamme saatavillesi tietoja maksuistasi
ekstranetin kautta (ellemme toisin sovi). Tiedot ovat tulostettavissa ja ladattavissa kohtuullisen ajan. Nämä
tiedot yksilöivät jokaisen maksun, henkilön, jolle olet maksanut tai joka on maksanut sinulle (tapauksen
mukaan), maksun summan (ja tiedon kyseisen summan mahdollisen valuuttamuunnoksen, käyttämämme
vaihtokurssin ja muunnoksen jälkeisen summan) ja kaikki maksun yhteydessä siirretyt tiedot.
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12. TAPAMME VIESTIÄ JA KIELET

12.1. Voit ottaa meihin yhteyttä asiakaspalvelumme kautta milloin tahansa puhelimitse, ekstranetin kautta tai muilla
tavoilla, joista voimme sopia ajoittain.

12.2. Voimme olla yhteydessä sinuun tämän maksusopimuksen suhteen sähköpostitse, puhelimitse tai postitse,
lähettämällä viestejä ekstranetin postilaatikkoosi tai millä tahansa muulla tavalla, josta voimme sopia,
käyttämällä meille antamiasi yhteystietoja. Jos sovellettava laki velvoittaa meitä antamaan sinulle tietoja tietyllä
menetelmällä, toimimme niin.

12.3. Kaikkien sinun ja meidän välisten ilmoitusten ja viestien on oltava englanninkielisiä. Voimme kuitenkin
lähettää sinulle tähän maksusopimukseen liittyviä ilmoituksia ja viestejä muullakin kielellä, jos sovellettava laki
sitä vaatii, tai muuten, jos se on kohtuullisen käytännöllistä kannaltamme.

12.4. Hyväksymme ohjeet sinulta ekstranetin kautta. Luotamme kaikkiin ekstranetin kautta saamiimme ohjeisiin tai
tietoihin, joissa käytetään käyttöoikeustietojasi valtuutuksena kyseisen ohjeen antamiseen tai tietojen
lähettämiseen. Sinun on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin pitääksesi käyttöoikeustietosi turvassa. Emme
ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle tai kenellekään muulle henkilölle voi aiheutua
siitä, että luotamme ohjeisiin tai tietoihin, jotka lähetetään ekstranetin kautta käyttöoikeusvaltuuksillasi, mutta
jotka itse asiassa lähetetään ilman lupaasi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lausekkeen 5 tai 6 mukaisiin
velvoitteisiimme.

12.5. Jos et pysty antamaan meille ohjeita tai välittämään meille tietoja (esimerkiksi kuoleman, vammautumisen,
maksukyvyttömyyden tai konkurssin vuoksi), voimme hyväksyä ohjeita tai viestintää sellaiselta muulta taholta,
joka voi osoittaa meitä kohtuudella tyydyttävällä tavalla, että heillä on valtuudet toimia sinun sijastasi.

12.6. Voimme seurata tai tallentaa mitä tahansa viestintää sinun ja meidän välillämme, mukaan lukien puhelut.
Voimme käyttää näitä tallenteita useista eri syistä (esimerkiksi tarkistaaksemme meille antamasi ohjeet,
parantaaksemme asiakaspalveluamme tai auttaaksemme havaitsemaan tai ehkäisemään petoksia tai muita
rikoksia).

12.7. Jotta voit tarkastella sähköposteja, tarvitset tietokoneen, jossa oleva ohjelmisto kykenee näyttämään
sähköposteja HTML-muodossa. Saatamme myös lähettää sinulle PDF-muodossa liitteitä, joiden avaamiseen
tarvitset Adoben Acrobat Reader -ohjelman. Voit ladata ohjelman Adoben verkkosivustolta.

12.8. Jos katsomme, että veloituspalvelumme ovat vaarassa joutua petoksen kohteeksi tai ne kohtaavat
turvallisuusuhan, otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai muulla suojatulla menettelyllä
käyttämällä antamiasi tietoja kertoaksemme sinulle, mitä sinun on tehtävä tämän riskin hallitsemiseksi.

12.9. Tämän maksusopimuksen alkuperäisversio on englanninkielinen. Jos englanninkielisen version ja minkä
tahansa muun tämän maksusopimuksen kieliversion välillä on epäjohdonmukaisuuksia, englanninkielinen
versio on etusijalla, ja se on sitova ja ratkaiseva. Englanninkielistä versiota käytetään kaikissa mahdollisissa
oikeudenkäynneissä, sisäisessä valitusmenettelyssä ja sovittelussa tämän maksusopimuksen yhteydessä, ellei
sovellettava laki toisin edellytä.

12.10. Toimitamme sinulle kopion tästä maksusopimuksesta (veloituksetta) pyynnöstäsi.

13. MAKSUT

Booking.com on ohjeistanut meitä allekirjoittamaan tämän maksusopimuksen kanssasi. Emme veloita sinulta
mitään tämän maksusopimuksen nojalla.

14. MUUTOKSET TÄHÄN SOPIMUKSEEN

14.1. Voimme tehdä tähän maksusopimukseen muutoksia mistä tahansa seuraavista syistä (edellyttäen, että tällainen
muutos on kohtuullinen ja oikeasuhteinen vastaus sellaiseen muutokseen, joka vaikuttaa meihin tai jonka
uskomme kohtuudella vaikuttavan meihin):
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14.1.1. sovellettavan lain tai maksutavan sääntöjen muutoksen vuoksi saatamme esimerkiksi joutua
muuttamaan vaatimuksiamme, jotka koskevat veloituspalvelujemme pitämistä turvassa, jotta voimme
täyttää sovellettavan lain asettamat uudet, tiukemmat vaatimukset

14.1.2. jos emme enää pysty tarjoamaan joitakin tai kaikkia veloituspalvelujamme maksutavan sääntöjen
mukaisesti

14.1.3. jos muutos hyödyttää sinua, esimerkiksi kun otat käyttöön uusia tuotteita tai palveluita tai parannat
olemassa olevia

14.1.4. ottaaksemme huomioon tavan, jolla liiketoimintaamme harjoitetaan tai mitä tahansa veloituspalveluja
tarjotaan teknologian tai maksuinfrastruktuurin muutosten seurauksena (mukaan lukien käyttämämme
järjestelmät ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat)

14.1.5. vastauksena veloituspalvelujemme turvallisuuteen kohdistuviin mahdollisiin riskeihin, esimerkiksi
muuttamalla suojausvaiheita, joita sinun on noudatettava päästäksesi maksunkeräyspalveluihin

14.1.6. vastataksemme kaikkiin muihin meihin vaikuttaviin muutoksiin edellyttäen, että on kohtuullista siirtää
tällaisen muutoksen vaikutukset sinulle, esimerkiksi digitaalisten maksupalveluiden kehityksen
huomioon ottamiseksi.

14.2. Voimme toteuttaa kohtuullisia ja oikeasuhteisia muutoksia mistä tahansa muusta syystä, jota emme voi
ennakoida, esimerkiksi vastataksemme toimialamme muutoksiin, jotka vaikuttavat siihen, miten toimitamme
veloituspalveluita.

14.3. Voimme lisäksi tehdä muutoksia tähän maksusopimukseen tarpeen mukaan varmistaaksemme sen, että se on
sovellettavan lain tai maksutavan sääntöjen mukainen.

14.4. Jollei lausekkeesta 14.5 muuta johdu

14.4.1. ilmoitamme sinulle tämän maksusopimuksen muutoksesta vähintään kaksi kuukautta ennen muutoksen
voimaantuloa ja

14.4.2. jos et hyväksy muutosta, voit päättää tämän maksusopimuksen (veloituksetta) ilmoittamalla siitä meille
ennen muutoksen voimaantuloa tai

14.4.3. jos et vastusta muutosta, pidämme tätä muutoksen hyväksymisenä.

14.5. Jos olet suuryritys, me

14.5.1. annamme sinulle kohtuullisen irtisanomisajan (joka voi olla alle kaksi kuukautta) ennen kuin teet
muutoksia tähän maksusopimukseen ja

14.5.2. voimme tehdä muutoksia nopeammin (myös välittömästi), jos voimme kohtuudella uskoa, että ne

14.5.2.1. hyödyttävät sinua

14.5.2.2. ovat välttämättömiä muutosten toteuttamiseksi kiireellisesti, jotta 1) voimme suojella sinua
tai meitä merkittäviltä liiketoimiimme, palveluihimme tai järjestelmiimme kohdistuvilta
uhilta, tai jotta 2) voimme noudattaa sovellettavaa lakia tai maksutapasääntöjä.

15. VALITUKSET

15.1. Jos sinulla on tähän maksusopimukseen liittyvä valitus, ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse tai alustan
kautta. Katso alustan valituksia koskevasta osiosta lisätietoja siitä, miten käsittelemme meille tekemäsi
valitukset. Käsittelemme valituksesi mahdollisimman pian.
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15.2. Sinulla voi olla oikeus siirtää ratkaisematon valitus vaihtoehtoiseen riidanratkaisupalveluun, kuten

15.2.1. Irlannin Financial Services and Pensions Ombudsmanille (”FSPO”), mikäli asut ETA-alueella. Voit
ottaa yhteyttä FSPO:hon verkko-osoitteessa www.fspo.ie tai käyttää sen erillistä
verkkovalituslomaketta. Saatat myös pystyä siirtämään ratkaisemattoman valituksen toiseen
ETA-alueen vaihtoehtoiseen riidanratkaisupalveluun, joka sijaitsee ETA-maassasi Irlannin FSPO:n
sijaan. Kattava luettelo ETA-alueen vaihtoehtoisista riidanratkaisupalveluista on saatavilla Euroopan
komission Fin-Net-verkkosivustolta, tai

15.2.2. jos olet Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Financial Ombudsman Service -palvelusta, jonka tiedot ovat
saatavilla osoitteesta http://www.financial-ombudsman.org.uk. Voit ottaa yhteyttä Financial
Ombudsman Service -palveluun käyttämällä sen verkkosivustolla (esimerkiksi
https://www.financial-ombudsman.org.uk/contact-us) antamia tietoja tai ilmoittaa sille kantelusta
verkossa (https://help.financial-ombudsman.org.uk/help).

16. SÄÄNNÖT, LAIT JA MUUT VAATIMUKSET, JOTKA SINUN ON TÄYTETTÄVÄ

16.1. Vahvistat, että seuraavat toteamukset pitävät paikkansa, kun allekirjoitat maksusopimuksen, ja varmistat, että ne
pysyvät voimassa sopimuksen keston ajan:

16.1.1. harjoitat liiketoimintaa ja toimintoja, jotka liittyvät suoraan asiakasvarauksiin sijainnissasi ja

16.1.2. yksikään teistä, johtajistanne, suorista, epäsuorista tai lopullisista tosiasiallisista omistajistanne tai
heidän johtajistaan tai heidän esihenkilöistään ei ole millään tavalla yhteydessä

16.1.2.1. terroristeihin tai terroristijärjestöihin

16.1.2.2. pakotteiden alaisiin henkilöihin tai henkilöihin, jotka asuvat tai ovat järjestäytyneet minkä
tahansa lainkäyttöalueen lainsäädännön mukaan, johon sovelletaan koko alueen kattavia
pakotteita tai

16.1.2.3. henkilöihin, jotka ovat syyllistyneet tai jotka ovat tehneet syytteen nostamatta jättämistä tai
lykkäystä koskevan sopimuksen, jossa he ovat myöntäneet osallistuneensa rahanpesuun,
veronkiertoon, talousrikoksiin, petoksiin, lahjontaan tai korruptioon.

Sinun on välittömästi ilmoitettava meille, jos tiedät tai uskot rikkoneesi tätä lauseketta 16.1.

16.2. Et saa käyttää veloituspalvelujamme

16.2.1. maassa, organisaatiossa tai yhteisössä tai niiden hyväksi etkä sellaisen henkilön hyväksi, jonka jokin
hallitus on asettanut kaupankäyntipakotteiden alaiseksi, mukaan lukien Euroopan komission tai
Yhdysvaltojen ulkomaisten varojen valvontaviraston eli United States Office of Foreign Asset
Controlin (OFAC) yksilöimiin pakoteluetteloihin tai Yhdistyneen kuningaskunnan
valtiovarainministeriön pakoteluetteloon (”Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the
UK”) kirjatut kohteet, tai

16.2.2. mihinkään muihin sellaisiin toimiin, joista voimme ilmoittaa sinulle ajoittain, jotka voivat aiheuttaa
meille sovellettavan lain tai maksutavan sääntöjen rikkomisen tai aiheuttaa meille merkittävää
mainehaittaa tai muuten aiheuttaa merkittävän tappion tai haitan riskin liiketoiminnallemme.

16.3. Et myöskään saa käyttää veloituspalvelujamme mihinkään sellaiseen toimintaan, joka on nimenomaisesti
kielletty jonkin maksutavan, maksutavan tarjoajan, maksutavan hankkijan tai Booking.comin säännöissä.

16.4. Jotta voimme tarjota veloituspalvelujamme, me ja Booking.com olemme tehneet sopimuksia eräiden
maksutavan hankkijoiden kanssa.

16.5. Jos tämän maksusopimuksen ja maksutapasääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia tai ristiriitoja, sinun on
noudatettava maksutapasääntöjä, ellei tämä riko sovellettavaa lakia.
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16.6. Joissakin tilanteissa maksutapasäännöt saattavat edellyttää, että lopetamme tiettyjen tämän maksusopimuksen
mukaisten veloituspalvelujen tarjoamisen sinulle, ja sinun on ehkä tehtävä erillinen sopimus yhden tai
useamman maksutavan hankkijan tai maksutavan tarjoajan kanssa, jotta voit jatkaa näiden veloituspalvelujen
käyttöä. Jos näin tapahtuu, ilmoitamme sinulle mahdollisimman pian.

16.7. Vaadittaessa annamme sinulle kohtuullisia ohjeita siitä, miten voit noudattaa maksutapasääntöjä ja kaikkia
maksutavan tarjoajan ja maksutavan hankkijan vaatimuksia, joita sinun on noudatettava täyttäessäsi
velvoitteitasi tai käyttäessäsi tämän maksusopimuksen mukaisia oikeuksiasi.

17. VASTUU

17.1. Kumpikaan sopimuksen osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle mistään menetyksistä tai kustannuksista,
jotka ovat aiheutuneet tai syntyneet siitä, että yksi osapuoli ei noudata tämän maksusopimuksen lauseketta (tai
lausekkeita) kyseiseen yhteen osapuoleen vaikuttavan ylivoimaisen esteen vuoksi.

17.2. Emme ole vastuussa sinulle mistään menetyksistä tai kustannuksista, joita sinulle voi aiheutua siitä, että emme
noudata tämän maksusopimuksen lauseketta (tai lausekkeita), jos virhe johtui siitä, että noudatamme
sovellettavaa lakia.

17.3. Kumpikaan sopimuksen osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle

17.3.1. mistään epäsuorista, rankaisuluonteisista tai välillisiä vahingoista tai menetyksistä tai

17.3.2. (rajoittamatta edellistä kappaletta 17.3.1) tuotannon menetyksestä, voiton menetyksestä, tulon
menetyksestä, sopimuksen menetyksestä, liikearvon tai maineen menetyksestä tai saatavan
menetyksestä,

 vahingoista tai tappioista riippumatta siitä, johtuvatko ne sopimusrikkomuksesta, huolimattomuudesta, muusta
kuin vilpillisestä harhaanjohtamisesta tai muusta, vaikka vahingon tai menetyksen kärsinyt osapuoli olisi
etukäteen ilmoittanut toiselle osapuolelle tällaisten vahinkojen tai tappioiden mahdollisuudesta.

17.4. Yhden osapuolen enimmäisvastuu toiselle osapuolelle kaikista sitä vastaan tämän maksusopimuksen yhteydessä
kahdentoista kuukauden aikana esitettyjen vaatimusten osalta ei voi olla suurempi kuin 100 000 euroa (tai
vastaava määrä muussa valuutassa) ja Booking.com-sopimuksen mukaisesti maksettava kokonaiskomissio,
jonka Booking.com on saanut kyseisten kahdentoista kuukauden aikana.

17.5. Mikään tässä maksusopimuksessa ei sulje pois tai rajoita seuraavia:

17.5.1. jommankumman osapuolen vastuu petoksesta, lahjonnasta, korruptiosta, tahallisesta väärinkäytöksestä,
törkeästä huolimattomuudesta, kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, joka johtuu
huolimattomuudesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta, tai siltä osin kuin sitä ei voida muutoin
sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lain nojalla

17.5.2. lausekkeessa 17.7 esitetty korvausvastuu

17.5.3. velvollisuutemme maksaa sinulle tilityssummat tämän maksusopimuksen mukaisesti tai

17.5.4. lausekkeiden 5 ja 6 mukainen vastuumme.

17.6. Emme ole vastuussa mistään palveluista tai muista tuotteista, joita markkinoit, mainostat tai myyt (suoraan tai
alustan kautta) tai joita asiakkaat ostavat sinulta. Sinun ja meidän välillämme olet yksin vastuussa

17.6.1. näiden palvelujen tai muiden tuotteiden luonteesta ja laadusta ja

17.6.2. niihin liittyvästä toimituksesta, tuesta, palautuksista ja hyvityksistä.
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 Tämä ei estä meitä toimimasta Booking.comilta saamiemme ohjeiden mukaisesti auttaaksemme hyvityksen
maksamisessa puolestasi.

17.7. Jos olet suuryritys, sitoudut vapauttamaan meidät ja työntekijämme, johtajamme, virkailijamme, edustajamme,
tytäryhtiömme ja alihankkijamme, maksutavan tarjoajat ja maksutavan hankkijat (kukin erikseen ”korvauksen
saava henkilö”) kaikista menetyksistä ja korvausvaatimuksista, jotka jokin kolmas osapuoli voi esittää tai
uhkaa esittää (yleisviittauksena termi ”vaatimus”), jos tällaisen vaatimuksen perusteena on

17.7.1. tietomurto

17.7.2. se, että rikot tai saat meidät rikkomaan sovellettavaa lakia tai maksutapasääntöjä tai rikot tätä
maksusopimusta

17.7.3. törkeä huolimattomuutesi tai tahallinen rikkomuksesi

17.7.4. asiakasvarauksen tai sinulle suoritetun maksun hyväksyminen tai

17.7.5. vastuullasi oleva kolmannen osapuolen oikeuden loukkaaminen, mukaan lukien esimerkiksi oikeus
yksityisyyteen, julkisuusoikeudet tai immateriaalioikeudet,

 paitsi jos vaatimus johtuu siitä, että me rikomme sovellettavaa lakia, maksutapasääntöjä tai tätä
maksusopimusta (ellei sinun virheesi ole aiheuttanut meitä näin toimimaan).

17.8. Jos tapahtuma antaa korvauksen saavalle henkilölle oikeuden korvaukseen lausekkeen 17.7 nojalla, me

17.8.1. ilmoitamme sinulle viipymättä kirjallisesti kaikista todellisista tai väitetyistä vaatimuksista

17.8.2. teemme kohtuudella kanssasi yhteistyötä tällaiselta vaatimukselta puolustautumiseksi ja

17.8.3. luovutamme sinulle täyden ja yksinomaisen hallinnan vaateelta puolustautumiseksi ja oikeuden
mahdolliseen sovintoratkaisuun edellyttäen, että sinulla ei ole missään ratkaisussa oikeutta suostua
korvauksen saavan henkilön olennaisen vastuun tunnustamiseen ilman etukäteen antamaamme
kirjallista hyväksyntää, mitä emme kohtuuttomasti viivytä.

18. VASTAKUITTAUS

Voimme oman ja yksinomaisen harkintamme mukaan milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai
suostumustasi kuitata kaikki summat tai osan niistä, joihin meillä tai tytäryhtiöillämme on oikeus, niitä
kaikkia summia tai osaa kyseisistä summista vastaan, jotka sinulla on oikeus saada meiltä tai
tytäryhtiöillämme. Voimme tehdä tämän riippumatta siitä, onko jokin summa ehdollinen, nykyinen tai
tuleva, realisoitu tai realisoimaton ja syntyykö summa tämän maksusopimuksen, Booking.com-sopimuksen
tai muun sopimuksen nojalla tai sen yhteydessä. Jos kuitattavat maksut ilmaistaan eri valuutoissa, voimme
muuntaa jommankumman maksun vastakuittaukseen kohtuullisesti soveltuvalla markkinaehtoisella
vaihtokurssilla. Sinulla ei ole vastaavaa vastakuittausoikeutta meitä tai tytäryhtiöitämme vastaan.

19. MUUT TÄRKEÄT EHDOT

19.1. Meidän ei tarvitse tehdä mitään tämän maksusopimuksen nojalla, jos ja siinä määrin kuin tällainen toimi saisi
meidät rikkomaan sovellettavaa lakia.

19.2. Et saa luovuttaa, uudistaa tai siirtää mitään tämän maksusopimuksen mukaisia oikeuksia kenellekään muulle
henkilölle ilman kirjallista suostumustamme.
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19.3. Jos olet ETA-alueella

19.3.1. tähän maksusopimukseen ja toimintaamme kanssasi tämän maksusopimuksen allekirjoittamisen
yhteydessä sovelletaan Irlannin lakeja ja

19.3.2. Irlannin oikeusistuimilla on toimivalta ratkaista kaikki tähän maksusopimukseen liittyvät
oikeudelliset riidat.

19.4. Jos olet Yhdistyneessä kuningaskunnassa

19.4.1. tähän maksusopimukseen ja toimintaamme kanssasi tämän maksusopimuksen allekirjoittamiseksi
sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, paitsi jos sijaintisi on Skotlannissa tai Pohjois-Irlannissa
tämän maksusopimuksen allekirjoittamisen aikana, jolloin sovelletaan Skotlannin lakia tai
Pohjois-Irlannin lakia ja

19.4.2. Englannin ja Walesin oikeusistuimilla on toimivalta ratkaista kaikki tähän maksusopimukseen
liittyvät oikeudelliset riidat, paitsi jos sijaintisi on Skotlannissa tai Pohjois-Irlannissa, jolloin
Skotlannin tai Pohjois-Irlannin oikeusistuimilla on toimivalta ratkaista kaikki tähän
maksusopimukseen liittyvät oikeudelliset kiistat.

19.5. Jos olet suuryritys tai mikroyritys, luovut oikeudestasi siihen, että minkään lainkäyttöalueen laki päättäisi
mistään tätä maksusopimusta koskevista oikeudellisista kysymyksistä tai että minkään lainkäyttöalueen
oikeusistuimet käsittelisivät mitään tähän maksusopimukseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä muutoin kuin
lausekkeen 19.3 tai 19.4 (soveltuvin osin) sallimalla tavalla.

19.6. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että kaikki Booking.com-sopimukseen liittyvät riidat, joihin sovelletaan
yksinomaan Alankomaiden lainsäädäntöä, ratkaistaan yksinomaan Booking.com-sopimuksen
riitojenratkaisulausekkeiden mukaisesti.

19.7. Jos toimivaltainen oikeusistuin toteaa jonkin tämän maksusopimuksen osan pätemättömäksi, laittomaksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi, se erotetaan tämän maksusopimuksen muista osista, jotka ovat edelleen voimassa
ja täytäntöönpanokelpoisia sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

19.8. Jos olet suuryritys, hyväksyt sen, että seuraavat asiat eivät koske suhdettasi meihin:

19.8.1. jos olet ETA-alueella, vuoden 2018 European Union (Payment Services) Regulationsin seuraavat
asetukset: 75 (Prior general information), 78 (Changes in conditions of the framework contract), 79
(Termination), 96 (Evidence on authentication and execution of payment transactions), 98 (Payer’s
liability for unauthorised payment transactions), 100 (Refunds for payment transactions initiated by or
through a payee) ja 112 (Payment service providers' liability for non-execution, defective or late
execution of payment transactions) (kuten säädetty Irlannin laissa).

19.8.2. jos olet Yhdistyneessä kuningaskunnassa, vuoden 2017 Payment Services Regulationsin seuraavat
asetukset: 50 (Changes in contractual information), 51 (Termination of framework contract), 55
(Communication of information), 75 (Evidence on authentication and execution of payment
transactions), 91 (Non-execution or defective or late execution of payment transactions initiated by the
payer), 92 (Non-execution or defective or late execution of payment transactions initiated by the
payee) ja 94 (Liability of payment service provider for charges and interest).

19.9. Tämä maksusopimus muodostaa osapuolten välisen koko sopimuksen ja yhteisymmärryksen sen aihepiiristä, ja
se korvaa kaikki aiemmat sopimukset, järjestelyt, sitovat ja ei-sitovat tarjoukset, sitoumukset tai lausunnot,
jotka koskevat tällaista aihepiiriä.

19.10. Tämä maksusopimus voidaan allekirjoittaa verkossa tai allekirjoittamalla vastavuoroisesti paperikopiot tai PDF-
tai faksikopiot, joista kutakin pidetään alkuperäisenä ja joka on siten pätevä ja osapuolia sitova.
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19.11. Mikään tässä maksusopimuksessa mainittu seikka ei luo osapuolten välille yhteistyökumppanuutta tai
yhteisyritystä. Tämä maksusopimus ei johda tilanteeseen, jossa osapuolesta tulee toisen osapuolen edustaja,
eikä se valtuuta kumpaakaan osapuolta tekemään sitoumuksia toisen osapuolen puolesta.

19.12. Jos jompikumpi osapuoli ei käytä tämän maksusopimuksen mukaisia oikeuksia tai oikeussuojakeinoja tai
viivästyttää tällaista käyttöä, tämä ei merkitse luopumista tästä oikeudesta tai oikeussuojakeinoista, eikä se estä
tai rajoita tämän maksusopimuksen mukaisten oikeuksien tai oikeussuojakeinojen käyttöä jatkossa.

20. TIETOJA MEISTÄ

20.1. Jos olet ETA-alueella, me (tämän maksusopimuksen mukainen veloituspalvelujen tarjoaja) olemme Booking
Holdings Financial Services International Limited ja me olemme

20.1.1. Irlannin lainsäädännön mukaan perustettu yhtiö, jonka yritysrekisterinumero on 674204 ja jonka
rekisteröity toimipaikka on 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, Irlanti ja

20.1.2. Irlannin keskuspankin hyväksymä sähköisen rahan käsittelijä European Communities (Electric Money)
Regulations 2011 -asetusten mukaisesti (kuten säädetty Irlannin laissa). Yhtiöviitenumeromme on
C-447372, ja meidät on merkitty Irlannin keskuspankin rekisteriin, joka on saatavilla osoitteesta
http://registers.centralbank.ie/.

20.2. Jos olet Yhdistyneessä kuningaskunnassa, me (tämän maksusopimuksen mukainen veloituspalvelujen tarjoaja)
olemme Booking Holdings Financial Services UK Limited ja me olemme

20.2.1. Englannin ja Walesin lakien mukaan perustettu yhtiö, jonka yritysrekisterinumero on 12967020 ja
jonka rekisteröity toimipaikka on c/o 100 New Bridge Street, Lontoo, EC4V 6JA, Yhdistynyt
kuningaskunta ja

20.2.2. Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authorityn hyväksymä sähköisen rahan käsittelijäksi
Electronic Money Regulations 2011 -asetusten mukaisesti. Yhtiöviitenumeromme on 941639.
Lisätietoja saat Financial Services Registeristä osoitteesta https://register.fca.org.uk/ tai soittamalla
Financial Conduct Authoritylle numeroon 0800 111 6768.

20.3. Meillä on yhdellä tai useammalla pankkitilillä eriytettyjä varoja kattamaan summat, jotka olemme sinulle
velkaa. Vaikka meillä ei ole säilytyksessä varoja puolestasi, maksukyvyttömyystapauksessa sinulle
maksettaisiin näiltä erillisiltä pankkitileiltä etusijaisesti muihin velkojiin nähden sovellettavan lain mukaisesti.
Jos meistä tulee maksukyvyttömiä, voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin rahasi palautetaan sinulle, ja koska
konkurssipesän hoitaja tai pesänselvittäjä voi vähentää joitain kustannuksia, sinulle ei ehkä makseta kokonaan
takaisin summaa, jonka olemme velkaa. Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Services Compensation
Scheme -järjestelmää tai Irlannin Deposit Guarantee Scheme -järjestelmää ei sovelleta summiin, jotka
säilytämme puolestasi.
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