Försäljningsvillkor
Betalning måste ske innan tentamen. Kvitto ska uppvisas för tentamensvakten. Om det är för
få anmälda kan det hända att tentan ställs in. SQEB betalar då tillbaka hela summan.
A payment must be made before the exam. A receipt shall be presented to the proctor.
If there is too few applicants the examination it could be cancelled. SQEB will in that case
refund the whole payment.
Kortbetalning
Vi accepterar VISA och Mastercard. Vår samarbetspartner för dessa transaktioner är
Payson. Ett företag som garanterar en snabb och säker betalning. Betalningen sker över en
säker anslutning. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är
krypterade. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet –
3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert
sätt validera konsumenten vid köp på nätet. När kortuppgifterna är mottagna, och kryptering
inte längre är nödvändig får användaren återvända till butiken – då kan en varning visas om
att man kommer till en osäker sajt. Detta är helt i sin ordning och innebär ingen
säkerhetsrisk, alla känsliga uppgifter är då redan hanterade.
Så här fungerar det:
När du är har valt att betala med kort kommer du till Paysons säkra betalväxel för kreditkort.
Sedan väljer du vilket kreditkort som du ska använda dig av (VISA eller Mastercard), fyll i
fälten Kortnummer och Giltigt till (månad), Giltigt till (år) samt Giltigt till (år). Kontroll sker av
de uppgifter som har lämnats.
Vad är säkerhetskod (CVV2/CVC2/CSC)?
För att höja säkerheten uppmanas du som kund att ange tre sista (Amreican Express 4
siffror) siffrorna som är tryckta i signaturfältet på baksidan av kortet. CVV2 är VISA:s
benämning och CVC2 är MasterCards benämning. American Express motsvarighet kallas
CSC. Andra benämningar på marknaden som används är säkerhetskod, CVV-kod, CVx eller
säkerhetsnummer. Denna kod skickas till kortutgivaren för kontroll och verifiering.
Var hittar jag koden på kortet?
På Visa, MasterCard och Eurocard hittar du koden som är de tre sista siffrorna i
namnteckningsfältet på kortets baksida. Om du använder American Express är koden
fyrsiffrig och finns på kortets framsida.
Varför måste säkerhetskod anges?
Detta är för att höja säkerheten. Dessa siffror är slumpmässigt framtagna av kortutgivaren
och får endast användas som verifikation vid Distanshandelsköp. Om du vill veta mer om
säkerhetskoden, kontakta din bank eller kortutgivare.
Verified By Visa
Verified by Visa är Visas benämning av 3D Secure standarden för säker identifiering av
kortkund vid Internetköp.
Kortutgivare som har erbjudit sina kortkunder denna tjänst kommer att kunna identifiera och
verifiera kortkundens identitet på ett säkert sätt. Kortkunden länkas till sin kortutgivare och får
ange användarnamn och lösenord.
Läs mer om Verified by VISA på denna länk:
http://www.visaeurope.com/en/cardholders.aspx

MasterCard SecureCode
Mastercard SecureCode är Mastercards benämning av 3D Secure standarden för säker
identifiering av kortkund vid Internetköp. Kortutgivare som har erbjudit sina kortkunder denna
tjänst kommer att kunna identifiera och verifiera kortkundens identitet på ett säkert sätt.
Kortkunden länkas till sin kortutgivare och får ange användarnamn och lösenord.
Läs mer om MasterCard SecureCode på denna länk:
http://www.mastercard.com/us/business/en/corporate/securecode/sc_popup.html?language=
it
Betalning via Internetbank
Vi accepterar betalningar via internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.
Vår samarbetspartner för dessa transaktioner är Payson. Ett svenskt företag som garanterar
en snabb och säker betalning.
Så här fungerar det:
När du är klar med ditt köp och du har valt att betala via Internetbank kommer du till Payson
betalväxel. Sedan väljer du vilken bank som du ska använda dig av. Nu skickas du vidare till
din bank där du får bekräfta köpet.

