
Online Clearing System
Kassasystemet i din butik är uppkopplat online mot ClearOns system. Därmed
hanterar du rabattkuponger och andra värdebärare enkelt, säkert och effektivt.

All redovisning vid försäljning och registrering sker smidigt i kassan.

INFO OM VÅRA VÄRDEBÄRARE  
OCH HUR DU HANTERAR DEM I VÅRT
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Bra att veta om ClearOns Värdebärare
Vid inlösen av en Värdebärare ska villkoren för den aktuella Värdebäraren alltid 
följas oavsett hur kassan hanterar transaktionen, här är några exempel:

•    Om Värdebärarens kommunikation är att den ”Ej får kombineras med andra 
rabatter” eller ”Endast gäller en gång per hushåll” gäller de villkoren oavsett 
hur kassan hanterar Värdebäraren.

•    Värdebäraren ska alltid vara i original (inte vara en uppenbar förfalskning).

•    Att kunden själv har tagit med Värdebäraren till butiken (då den inte har 
utlämnats i butiken).

•    Att varan som kunden avser att köpa omfattas av kupongens erbjudande.

•   Att kunden avser att köpa rätt antal varor som värdebäraren kommunicerar.

•   Att giltighetstiden på värdebäraren inte överskridits.

Varför går det inte att lösa in  värdebäraren?
Alla värdebärare verifieras för inlösen mot ClearOn online och i de allra flesta fall
går tran-saktionen igenom, men det kan dyka upp fall där inlösen inte godkänns.
Den felinformation du ser på skärmen i kassan kan variera mellan butiker, beroende
på hur olika butikers kassa-applikation utvecklats.

Anledningen till att en värdebärare inte fungerar i kassan kan variera. Innan ni
kontaktar ClearOns support ska ni kontrollera följande:

•    Att det inte finns en intern rabatt kopplad till varan.

•   Att varan kostar över värdebärarens värde.

•   Att det inte finns rabattbefriade varor på kvittot (tobak, spel, pant, alkohol).

•    Att produkten finns på kvittot. 

•   Värdebäraren är försedd med 2 koder och den ena är inte registrerad i kassan.

•   Kupongen gäller endast på vissa kedjor.

Stämmer ovan punkter kan ni prova att slå kupongens streckkod/koder manuellt eller  
lösa in kupongen i en annan kassa. När ni kontrollerat och säkerställt ovanstående –  
hantera ärendet mot kunden. Maila sedan kundsupport@clearon.se, ange kupongens 
EAN kod, produkt EAN kod, eventuell felkod från kassan, samt bifoga bilder på 
kupongens fram- och baksida. 

Observera att ovanstående inte omfattar Värdeavier, utan endast kuponger.

Eventuella ”oförklarliga” fel vill vi givetvis få information om så snart som möjligt
för att kunna åtgärda och ber därför att ni kontaktar vår kundsupport för butik,
telefon 020-31 54 86.

mailto:kundsupport%40clearon.se?subject=V%C3%A4rdeb%C3%A4rare
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1. Mobil värdebärare (rabatt- 
kupong, produkt- eller varucheck)
Mobil värdebärare är ett betalningsmedel i mobiltelefon som berättigar till 
rabatt på samma sätt som en papperskupong. Den Mobila värdebäraren 
visas i mobiltelefonens fönster. Den levereras till kunden som ett SMS och 
visas upp i kassan i text- eller bildformat, beroende på kundens telefon.

En mobil värdebärare kan ha antingen fast eller öppet värde. Värdebärare med fast 
värde löses in med det belopp som står angivet i mobilfönstret. Värdebärare med 
öppet värde menas att din butik får ersättning för värdebäraren till butikens pris för 
varan. Värdet hämtas från butikens kassa-applikation.

FÖR REGISTRERING

•  Börja med att trycka på kassaval för mobil värdebärare.

• Be alltid om att få se värdebäraren i kundens mobil.

•   Den mobila värdebäraren har bara en sifferserie och registreras manuellt i kassan. 
Den Mobila värdebäraren är alltid unik och kan därför bara lösas in en gång.

•   Värdebäraren kontrolleras online mot ClearOn och verifieras mot avsedd vara 
och varumärkesägare.

Be alltid om att få se den mobila värdebäraren i kundens mobil.
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Varans artikel-EAN måste överensstämma med 
ClearOns uppgifter om den aktuella kupongen.

2. Rabattkupong i pappersform
Rabattkupong är en värdebärare som ger rabatt på en eller 
flera varor vid samma köptillfälle. Värdet på rabattkupongen  
står angivet på den. Rabattkupongen gäller alltid för en specifik  
vara eller vara/varor ur ett specifikt sortiment.

Via kassa-applikationen verifieras kupongen mot avsedd vara. För att  
inlösen ska ske måste produktens artikel-EAN överensstämma med  
ClearOns uppgifter om den aktuella kupongen.

•  Rabattkupongen är försedd med EAN-kod ur 995-serien.
 
•  Rabattkuponger finns i två olika utföranden (generella och unika).

•   I samband med att kupongen kontrolleras via ClearOn online  
bekräftas om kupongen är generell eller unik.

GENERELLA KUPONGER
Samtliga rabattkuponger i kampanjen är försedda med samma 
EAN-kod ur 995-serien. Registrering av generella kuponger sker 
genom att EAN-koden läses i kassan.

UNIKA KUPONGER
•  Läs först in 995-koden.

•  Därefter den unika koden. 

Denna kupong ger dig 5 kr rabatt vid köp av 2 askar Toffifee 125g eller 200g. Endast en kupong per köptillfälle. 

Kupongen får ej kopieras. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2018-12-31.  

Till butiken: Inlöses av ClearOn AB, tidigare Kuponginlösen.
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Unika produktcheckar är alltid försedda med 2 koder.

3. Produktcheck
Produktcheck är en värdebärare som ger konsumenten en produkt utan 
kostnad. Produktchecken är ett betalningsmedel i form av en check med 
”öppet värde” på specifik produkt/er vilket innebär att rabattvärdet blir 
exakt vad produktens pris är vid köptillfället i den butiken den löses in i. 

Via kassa-applikationen verifieras produktchecken mot avsedd produkt.  
För att inlösen skall ske måste produktens artikel-EAN överensstämma  
med ClearOns uppgifter om den aktuella produktchecken. 

UNIK PRODUKTCHECK
Produktchecken är försedd med EAN-kod ur 995-serien och dessa  
produktcheckar är försedda med ytterligare en streckkod, som är unik. 

•  Läs först in 995-koden.

•  Därefter den unika koden. 

Värdet hämtas från butikens kassaapplikation.

 

 Kundens namn:_______________________
 Kupongen är giltig tom 2018-01-15
 Till butik: Inlöses av ClearOn tidigare Kuponginlösen.

PRODUKTCHECK
Gäller som betalning vid köp av en valfri 

förpackning Kycklingfärs från Guldfågeln.

Butikens pris:

OCR-kod
54887 122 
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4. Varucheck
Varucheck är en värdebärare i form av en check med fast värde på 
t ex 25, 50 eller 100 kr. Varuchecken gäller som betalningsmedel 
för valfria varor ur en leverantörs sortiment.
 
Via kassa-applikationen verifieras checken mot avsedd vara. För att inlösen 
skall ske måste produktens artikel-EAN överensstämma med ClearOns  
uppgifter om den aktuella Varuchecken. Varuchecken är försedd med  
EAN-kod ur 995-serien.

UNIK VARUCHECK
Varuchecken är försedd med EAN-kod ur 995-serien och dessa  
varucheckar är försedda med ytterligare en streckkod, som är unik. 

•  Läs först in 995-koden.

•  Därefter den unika koden.

Om kunden inte nyttjar hela varucheckens värde, återbetalas ej  
kvarstående belopp.

VARUCHECK
KUPONG.indd   1 2017-01-17   12:08:02

ClearOn löser in denna varucheck 

med angivet belopp om den lämnas som 

likvid för Polarbröds produkter märkta 

med företagets logotyp och med 

kundens namnteckning.
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Varucheckar används ofta som ersättning vid reklamationer. 
Överskjutande belopp återbetalas ej.
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Till inlösande butik: Denna check löses in av Kuponginlösen.
Checken kan endast lösas in genom Online Clearing.
Makulera checken vid inlösen genom kryss i rutan:
Frågor? Kontakta gärna vår kundtjänst.
Butiker: 020-31 54 86 och konsumenter: 020-78 22 22.

Denna värdecheck löses in mot varor till ett värde av 200 kronor – i de flesta dagligvarubutiker, (ej Lidl och Netto) 
bensinstationer och servicebutiker som är anslutna till Kuponginlösen Online Clearing. Checken gäller endast i Sveri-
ge, kan ej lösas in mot kontanter och är giltig tom 31/3 2016. Outnyttjat belopp återbetalas ej. 
För mer information se www.sverigechecken.se 

VÄRDECHECK 200 KR
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22
63
11
36
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6. Sverigechecken
Sverigechecken är ett betalningsmedel i form av check med fast värde 
som inlöses mot valfria varor. Checkarna finns i valörerna 25, 50, 100 och 
200 kronor. Sverigecheckarna är försedda med EAN-kod ur 995-serien 
samt ytterligare en streckkod som är unik.

•  Läs först in 995-koden.

•  Därefter den unika koden.

Om kunden inte nyttjar hela värdecheckens värde, återbetalas ej  
kvarstående belopp. Sverigechecken går ej att lösa in mot kontanter.

Sverigechecken finns även som mobil värdebärare. För mer information  
om registrering, se under avsnittet ”Mobil värdebärare”

5. Betalcheck
Betalcheck är en värdebärare med fast värde på t ex 50, 75 eller 100 kr.  
Betalchecken är ett betalmedel som inte är knutet till specifika produkter  
utan värdet på betalchecken dras från kvittots totala belopp. 

•  Läs först in 995-koden.

•  Därefter den unika koden.

Om kunden inte nyttjar hela betalcheckens värde, återbetalas ej  
kvarstående belopp. Överskjutande belopp återbetalas ej.



ONLINE CLEARING

7. Värdeavi
Inlösen av Värdeavi från Bankgirot, Plusgirot, Swedbank och Sparbankerna. 
Värdeavi är ett betalningsmedel i form av en personligt adresserad avi 
som används för betalning av valfria varor eller inlöses mot kontanter med  
avdrag för inlösenavgift i butik. Beloppsgränsen för utbetalning bestäms 
av respektive butikskedja. Vissa kedjor gör kontanta utbetalningar på max 
2 000 kr per avi. Utbetalning sker i mån av kontanter. 

Värdeavi för inlösen i butik är alltid försedd med 2 streckkoder, en EAN-996 och
en personunik kod. Vid inlösen av Värdeavi krävs godkänd svensk legitimation. 
Om inlösen sker via bud ska budet uppvisa såväl egen som adressatens legitimation 
samt att Värdeavin ska vara underskriven av båda parter.

•  Läs först in 996-koden.

•   Därefter den unika koden samt kundens legitimation.

ClearOn kontrollerar online att den unika koden inte är registrerad tidigare och 
godkänner inlösen. När inlösen registrerats inaktiveras den unika koden och
checken kan inte lösas in igen.

Värdeavier ska sparas i butiken och skickas in till ClearOn en gång i 
månaden för arkivering.

Godkända ID handlingar
vid inlösen av värdeavi: 

•  Körkort utfärdat av Vägverket  
 och transportstyrelsen.

•  Nationella ID kort.

•  ID kort från skatteverket.

•  Svenskt pass.

•  SIS-märkta tjänstekort 
 och ID-kort.

Dessa fall hänvisas till 
utställande bank oavsett avi:

•  Minderåriga utan legitimation.

•  Utländsk ID-handling.

•  ID-handling från migrations- 
 verket eller främlingspass.

•  Avier utställda till målsman.

•  Skyddad identitet.

•  Personer som ej kan signera  
 (disable to sign).

•  Personer med fullmakt.

•  Dödsboavier.
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Är Värdeavin inlöst?

Så här löser du in Värdeavier 
från Bankgirot, PlusGirot,  
Swedbank och Sparbankerna

Villkor för inlösen
Värdeavier utställda till privatpersoner kan lösas in i butik. Övriga kunder som t ex företagare, 
fullmaktsinnehavare och dödsbon, hänvisas till respektive bankkontor (PlusGirot till Nordea, 
Swedbank till Swedbank/Sparbank och Bankgirot till närmaste bankkontor). 
I det fall butiken har tillgång till Kassagirot har ett företags behöriga firmatecknare möjlighet 
att lösa in Värdeavier.  

För varje inlöst Värdeavi utgår en avgift som bestäms av ClearOn och som dras automatiskt i 
kassan. På vissa Värdeavier utgår ingen avgift, det framgår då längst ner till vänster på Värdeavin. 

Betalningsmottagaren kan använda Värdeavin till kontantuttag eller som betalningsmedel 
vid köp av varor och tjänster i butik. Inlösen sker i mån av butikens tillgång på kontanter.   
Värdeavier kan inte överlåtas. 

ClearOn AB
Postadress: SE-107 82 Stockholm. Besöksadress: Liljeholmsstranden 3
Tel: +46 8 588 340 00, fax: +46 8 588 340 05. www.clearon.se.  
Orgnr: 556121-8362

 •  att streckkoder finns. Saknas streck- 

koder är inlösen ej möjlig. 

•  att säkerhetstryck finns genom kontroll  

i UV-lampan om butiken har en sådan

•  att beloppet eller andra uppgifter inte 

har ändrats och att Värdeavin inte bär 

spår av annan manipulation.

•  att namnteckningen (kvittensen) på 

Värdeavins baksida stämmer mot 

 legitimationen.

•  att betalningsmottagarens identitet och 

identitetshandling är äkta enligt ”De sju 

stegen”, se sista sidan.

•  att namnet på legitimationen är samma 

som betalningsmottagaren.

•  att ID-typ är korrekt ifyllt av kunden.

•  att personnummer är ifyllt och stämmer 

med ID-handlingen (betalningsmottaga-

rens och i förekommande fall budets).

  Gör även en rimlighetsbedömning att 

åldern verkar stämma.

Kontrollera alltid:

Mars 2017, Version 6

Svenska ID-handlingar godkända av Svenska Bankföreningen

OBS!  Variationer i färg-
nyanser och UV-tryck kan 
förekomma på de olika 
ID-handlingarna.

De sju stegen – kontrollprocessen
1. Handlingar från kunden Kunden skall själv ta ur id-handlingen ur fodralet/plånboken.

2. Personbedömning Finns det anledning att vara misstänksam? Förbered dig på att  
  eventuellt stoppa ärendet.

3. Kontroll av individ Titta först på kundens ansikte. Jämför sedan med id-handlingen.

4. Kontroll av id-handling  
 Kontrollera att: 
- Id-handlingen ej är ändrad eller skadad (”kläm, känn och vippa”). 
- Giltighetstiden ej har passerats. Ring utfärdare/tillverkare för kontroll. 
- UV-trycket är korrekt. 
- Om du har tillgång till en idkortsskanner, använd den. 
Notera   
 - nationella id-kortets kortnummer (skriv NID före) 
- id SIS-nummer, gula fältet (skriv SIS före) 
- körkortets referensnummer (skriv KK före) 
- passets passnummer (skriv PASS före) 
- Skatteverkets id-kort; de 8 sista siffrorna i kortnumret         (skriv SKV före)

5.  Kontroll av värdehandling t ex betalkort

6. Kontroll av namnteckning    Kontrollera att namnteckningen på värdehandlingen/kortet  
stämmer överens med id-handlingens. Vid kortbetalning jämför även med kundens namn- 
teckning på kvittot. 
(Det kvitto som kortterminalen skriver ut).

7. Återlämna handlingar Lämna tillbaka handlingarna efter genomfört ärende. 
Vid misstanke:   
 - använd innehållet i denna handbok vid fördjupad kontroll 
- behåll om möjligt handlingarna, eller ta en fotokopia 
- samråd med din chef och följ ditt företags interna regler 
- larma polisen via 112 
- spara om möjligt inspelade bilder till utredningen

-  För betalkort, kontrollera att det präglade kortnumret stämmer med  
det nummer som kortterminalen skriver på kvittot.

Kontrollera: 
- Värdehandlingens säkerhetsegenskaper (”kläm, känn och vippa”). 
- Giltighetstiden har ej passerats. 
- UV-trycket är korrekt. 
-  För betalkort, kontrollera att det präglade namnet stämmer med namnet på id-handlingen. 

(Används PIN-kod krävs normalt ej id-kontroll).

OBS! För punkt 5 (4,7) i ”De sju stegen” följer du de instruktioner som gäller för Värdeavin i den här lathunden. 
Information producerad i samråd med KRONAN Säkerhet AB.

Läs mer om hantering av  
Värdeavier i vår folder!  
Du beställer den enkelt 
genom att logga in i vår 
webshop på clearon.se

Vid felmeddelande, t ex ”Medges ej” eller ”Avi redan inlöst” ska ni alltid 
kontrollera om värdebäraren/värdeavin med unika koder är inlöst. 

Gå in på clearon.se (se bild nedan) eller kontakta vår kundsupport 
på tel: 020-31 54 86 så hjälper vi er att kontrollera Värdeavins status.

https://www.clearon.se
http://clearon.se
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varsågod!

Testa vår kycklingfärs
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HAR DU FRÅGOR?
Kontakta vår kundsupport

Telefon: 020-31 54 86

Fax: 08-588 340 40

Mail: kundsupport@clearon.se
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ClearOn leder utvecklingen av kuponger och betaltjänster i handeln. Dessutom utvecklar och säljer vi kassasystem under varumärket Wave. Vårt fokus är att 
erbjuda tjänster som skapar mer värde i kassan. Det gör vi i nära samarbete med handeln, leverantörer och banker som är online med 5 000 butiker i vårt 
innovativa clearingsystem. Idag är vi ett betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn med 50 års erfarenhet av sömlösa clearingprocesser i handeln.
Har du också en idé som skapar mer värde i kassan? Då ser vi fram emot att träffa dig! www.clearon.se
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