Otillåtna aktiviteter
Denna förteckning uppdaterades senast den 13 april 2017. Du kan läsa tidigare förteckningar över otillåtna
aktiviteter här.
Om du utför någon av dessa aktiviteter innebär det att du bryter mot ditt avtal med GoCardless, oavsett om det
är handlaravtalet, partneravtalet eller något annat avtal med GoCardless som hänvisar till förteckningen. Ett
sådant brott kan leda till att vi stoppar din åtkomst till ditt GoCardless-konto, varvid du inte kan använda
GoCardless-tjänsten. Detta kan i sin tur leda till att du inte kan ta emot betalningar eller betala avsedda
mottagare. Du har under inga omständigheter rätt att använda GoCardless-tjänsten om du är under 18 års
ålder.

De otillåtna aktiviteter som gäller för alla användare av GoCardless-tjänsten, oavsett om de är
kunder, handlare eller partner, är:
•

Att använda eller försöka använda (om du är en partner, ge någon annan person rätt att använda)
GoCardless på något sätt eller i samband med någon aktivitet som:
o

är bedräglig eller olaglig,

o

framställer din identitet på missvisande sätt eller ger ett intryck av att du är förknippad med eller
ansluten till en tredje part om så ej är fallet,

o

bryter mot någon tillämplig lokal, nationell eller internationell lag eller förordning (inklusive men ej
begränsat till användning av GoCardless i samband med leverans av varor eller tjänster som bryter mot
någon sådan lag eller förordning),

o

rimligen kan anses vara skadlig, falsk, vilseledande, olaglig, obscen, nedvärderande, ärekränkande,
hotande, pornografisk, trakasserande eller hatisk,

o

förespråkar diskriminering baserat på rastillhörighet, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder,

o

förespråkar våld, olagliga droger och alla andra olagliga aktiviteter,

o

gör intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter eller annan äganderätt inom ramen för någon
jurisdiktion,

o

bryter mot en sekretesskyldighet eller -plikt,

o

involverar hasardspel, vadslagningstips, pristävlingar eller någon form av lotteri,
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o

inkräktar på någon persons integritet,

o

på avsiktligt eller försumligt sätt överför eller försöker överföra några data eller material som
innehåller virus, trojaner, reklamprogram, spionprogram, maskar eller annan skadlig kod eller
programvara som är utformad för att ha negativ inverkan på driften av programvara eller maskinvara,

o

samlar in eller överför personuppgifter om någon person utan hans eller hennes medgivande,

o

överför, skickar eller laddar upp något oombett eller obehörigt reklam- eller kampanjmaterial,

o

rimligen kan förväntas skada, inaktivera, överbelasta eller försämra tjänsten, inklusive och utan
begränsning användning av GoCardless-tjänsten på annat automatiskt sätt än det som tillåts enligt
GoCardless API och relevant dokumentation,

o

GoCardless rimligen kan betrakta som missbruk av GoCardless-systemet eller -tjänsten, inklusive
GoCardless-hänvisningssystem,

o

sannolikt kommer att leda till att GoCardless eller någon tredje part blir ansvarsskyldig, inklusive på
något sätt som sannolikt kommer att leda till klagomål, tvister, återföringar, återkrav, avgifter, böter
eller vite,

o

kan betraktas som att agera som en privatbank eller annat betalningsinstitut,

o

är relaterad till kontrollen över ett konto som är länkat till ett annat konto vars användare har varit
delaktiga i någon av föregående aktiviteter,

o

stödjer pyramid- eller ponzibedrägerier, matrisprogram, andra system för att ”bli rik snabbt” eller vissa
marknadsföringsprogram med flera nivåer, inklusive inkassering av betalningar för sådana system,

o

på något sätt omfattar betalningar till och från samma konto eller mellan flera konton som innehas av
eller för samma nyttjandeberättigade innehavare,

o

leder till slutförande av autogiromandat å en annan parts vägnar,

o

kan leda till skada på eller försök att skada någon minderårig,

o

använder eller försöker skaffa åtkomst till någon bakomliggande programvara i GoCardless-tjänsten
eller

o

är relaterad till kontrollen över ett konto som är länkat till ett annat konto vars användare har varit
delaktiga i någon av föregående aktiviteter.

De otillåtna aktiviteter som gäller för användare av GoCardless-tjänsten som fastställer vad betalningar ska tas
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emot och accepteras för (dvs. handlare) eller ansvarar för vad andra tar emot och accepterar betalningar för
(dvs. partner, både med avseende på sig själva och handlare som registrerar sig för partnerns tjänst) omfattar
dessutom följande om inget annat har överenskommits i en avtalsändring med GoCardless:
•

Att använda eller försöka använda (om du är en partner, ge någon annan person rätt att använda)
GoCardless på något sätt eller i samband med att sälja eller tillhandahålla eller ta emot eller betala för
något av följande eller aktiviteter i samband med:
o

artiklar som kräver en licens eller ett tillstånd från någon tredje part, såvida inte du har en sådan
licens,

o

droger eller drogtillbehör,

o

snabblån,

o

pensions- eller sparplaner,

o

vadslagningstips eller oreglerad ekonomisk rådgivning,

o

vadslagnings- och relaterade tjänster,

o

finansprodukter, inklusive eller liknande valutaväxlingsderivat, spread betting eller contracts for
difference,

o

valutaomräkningstjänster,

o

betalningsförmedlingstjänster,

o

förfalskade varor, inklusive men ej begränsat till designerhandväskor, -kläder och -accessoarer och
elektriska konsumentprodukter,

o

förlängda garantier,

o

skuldindrivningstjänster,

o

affärs- eller investeringsmöjligheter, inklusive gräsrotsfinansiering eller liknande och rådgivnings- eller
förberedelsetjänster som är relaterade till sådana möjligheter,

o

konsult- eller reduktionstjänster för hypotekslån eller kreditrådgivning,

o

alla tjänster eller objekt som lagrar värde i kontant eller liknande form, inklusive e-plånböcker,
förbetalda kort (inklusive förbetalda telefonkort) eller någon annan form av lagrat värde, oavsett om
värdet kan lösas in mot kontanter eller ej,
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o

andelsegendom,

o

varor eller tjänster som inte kommer att tillhandahållas förrän vid ett betydligt senare datum,

o

medieaktiviteter som ombesörjande av Twitter-följare, Facebook-likes eller YouTube-visningar eller

o

användning, leverans eller förespråkande av skjutvapen, ammunition, andra vapen eller likande
artiklar.
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