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Epassi tjänstebeskrivning för leverantörer 

Epassi avser Epassi Sweden AB och Epassi Clearing Oy gemensamt eller var för sig, beroende på 

sammanhanget.  

 

Arbetsgivare avser en organisation eller ett företag som möjliggör köp av Leverantörens tjänster för sina 

anställda med hjälp av betalningsinstrumentet genom att införa tjänsten. 

 

Anställd avser Arbetsgivarens anställde som använder Epassi betalningsinstrument som 

konsument.  

 

Leverantör avser dig, det vill säga säljaren av tjänsterna, som erbjuder konsumenter tjänster som kan 

betalas med Epassi betalningsinstrument.   

  

Tjänsten avser ett servicepaket för underhåll och hantering av Betalningsinstrumentet som 

personalförmån och Epassi Plånbok som erbjuds Arbetsgivare och Leverantörer på nätet, 

 

Onlinetjänst avser Tjänsten och betalningshanteringsverktyget som erbjuds Parterna på internet 

(https://services.epassi.se/).   

 

Mobilapp avser mobilappen, utvecklad och ägd av Epassi, för övervakning, betalning och 

användningsutveckling av den anställdes personalförmåner och allmänna betalningar, 

samt för annan användning av Epassis Plånbokstjänster.  

 

Betalningsinstrument avser ett personligt instrument eller arbetssätt, eller en kombination av dem båda, som 

kan användas för att genomföra betalningsuppdrag.  

 

Epassi betalningsinstrument avser Betalningsinstrumentet som personalförmån, som blir tillgängligt i samband med 

införande av Epassis betalningssystem och/eller -tjänst. 

 

Epassi Plånbok 
 
 
 
Tilläggsbetalning 

avser betalningen och/eller de tjänster för betalningshantering som tillhandahålls av Epassi 

Clearing och/eller dess Partner, eller av dem båda gemensamt, och som erbjuds de 

Anställda och konsumenterna 

 

avser ytterligare betalningar som användaren gör med egna medel om han/hon inte har 

tillräckliga medel tilldelade för tjänsten. Det överskjutande beloppet betalas via en 

betalningspartner eller genom en direktbetalning i Epassi. 

 

Betalningsinstrument som 
personalförmån 

avser ett riktat Betalningsinstrument för icke-skattepliktiga eller skattesubventionerade 

personalförmåner eller andra personalförmåner som Leverantörer godkänner. 

 

Allmänt betalningsinstrument  
 

avser ett betalningsinstrument som används av konsumenter när de använder Epassi 
Plånbokstjänster för betalningsuppdrag, som Leverantörerna godkänner.  

 

 

 

Epassi förser anställda med ett riktat betalningsinstrument som endast kan användas för att göra betalningar för 

tjänsterna från en leverantör som har ett avtal med Epassi för att ta emot betalningar. Tjänsten inkluderar följande 

betalningstjänster i nätverket som bildas av Epassis anslutna leverantörer. Dessutom kommer leverantörerna att 

förses med Epassikontot som beskrivs nedan. 
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Personalförmåner 

Epassi Friskvård 

Friskvårdsförmånerna som tillhandahålls av arbetsgivaren kan nyttjas via Epassis nätverk av anslutna leverantörer med hjälp av 

Epassis olika betalningsmetoder. Friskvårdsbidraget är en personlig förmån, och Leverantören är skyldig att säkerställa den 

anställdes identitet genom att kontrollera legitimation. Epassi Friskvård kan endast användas för betalning av friskvårdstjänster 

som omfattas av avsikten i Inkomstskattelagen (1999: 1229). Detta inbegriper friskvårdstjänster som är avdragsgilla för 

arbetsgivaren och skattefria för den anställde.  

Leverantören förbinder sig att tillhandahålla friskvård och andra tjänster av, enligt Epassis bedömning, hög kvalitet. Personal som 

utför friskvårdstjänster ska ha godkänd utbildning för och dokumenterad erfarenhet av respektive tjänst. 

Leverantör ska erbjuda Användare som betalar med Epassi samma priser som erbjuds andra kunder. Ingen avgift för att 

transaktionen sker I Epassi får tas ut. 

Avgifter 

Epassi gör avdrag vid utbetalning för serviceavgift på inköpta tjänster om 10% av värdet exklusive moms. Moms 25% på 

serviceavgift avdrages vid utbetalning. Denna serviceavgift utgör ersättning till Epassi för tillhandahållande av Epassi. 

 

Tilläggsbetalning 

Vid betalning med friskvårdsförmånen kan betalaren betala för den överskjutande andelen eller göra en tilläggsbetalning för att 

täcka summan för hela köpet med betalning för överskjutande belopp.  

 

Onlinetjänsten 

Leverantören har två ID:n för sitt Epassikonto, ett för Tjänsteföretag (bolaget) och ett för Leverantör (anläggningen). Genom Epassis 

onlinetjänst kan Leverantören hantera företagsinformation, hämta statistik, redigera, lägga till och ta bort anläggningar. 

Tjänsteföretagskontot innehåller avräkningsrapporter som visar avräkningsinformation (försäljning för avräkningsperiod, 

serviceavgift och belopp som ska utbetalas). Anläggnings-ID:n är för kassörer så att de kan kontrollera betalningar och stämma av 

kassan i slutet av dagen. Anläggnings-ID:n kan inte användas för att redigera företagsinformation, såsom kontonummer, eller för 

att se information om Leverantörens andra anläggningar. En Leverantör kan ha flera anläggningar, i vilket fall varje anläggning har 

sina egna ID:n. 


