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AVTAL GIVARE 

1. Definitioner 

1.1. Vid användning av benämningen ”vi”, ”vårt” 

eller ”oss” menas Pennybridge AB. 

1.2. Givare: är den eller de personer som väljer 

vilket ändamål som får ta del av 

tillhandahållna gåvor. 

1.3. Ändamål/mottagare: är en organisation, 

förening, stiftelse eller liknande registrerad 

mottagare vid Pennybridge plattform 

2. Syfte 

2.1 Pennybridge ombesörjer insamling av pengar 

till goda ändamål. Pennybridge vänder sig till 

företag och privatpersoner som vill skänka 

bidrag till ändamål som arbetar med 

insamling till ett gott syfte. 

2.2 Pennybridge idé är att underlätta för givare att 

bidra till goda ändamål genom innovativa och 

digitala lösningar för insamling. 

2.3 Pennybridge plattform syftar till att göra det 

möjligt för givare att på ett enkelt sätt ge 

ekonomiskt stöd till ett eller flera ändamål 

efter givarens egna val.  

3. Givare  

3.1 Genom att använda tjänsten Pennybridge 

ingår fysiska och juridiska personer, här kallat 

”givare”, detta avtal med Pennybridge. 

3.4 Insamling av medel från givare administreras 

av underleverantören Youcal AB, på uppdrag 

av Pennybridge. Youcal AB innehar tillstånd 

som Betalningsinstitut och står under 

Finansinspektionens tillsyn.  

4. Utbetalning till ändamålet 

4.1 Utbetalning av insamlade medel förmedlas 

inom fyra dagar från det att gåvan inkommit 

till Pennybridge. 

4.2 Om en i plattformen registrerad mottagare 

skulle upphöra med sin verksamhet, eller om 

utbetalning av gåvor till en mottagare 

förhindras av annan anledning, till exempel 

sanktionering eller myndighetsbeslut, har 

Pennybridge rätt att göra utbetalning till 

annan, i plattformen registrerade mottagare 

som enligt Pennybridge anses ha störst likhet i 

verksamhet eller geografisk närhet. 

4.3 Utbetalning av insamlade medel till mottagare 

administreras av underleverantören Youcal 

AB, på uppdrag av Pennybridge. Youcal AB 

innehar tillstånd som Betalningsinstitut och 

står under Finansinspektionens tillsyn. 

5. Kostnad för tjänsten 

5.1 Pennybridge tjänst är kostnadsfri för givare. 

Vid samarbete med andra parter kan avgift 

tillkomma.  

5.2  Vid förmedling av givna gåvor utgår en 

kostnad för mottagaren på maximalt 5%. 

För aktuella kostnader se: 

https://pennybridge.org/sv/website/terms. 

6. Personuppgifter 

6.1.  Pennybridge kan lämna ut uppgifter om givare 

till mottagande ändamål om givaren har gett 

sitt samtycke till detta. För mer info om vilka 

personuppgifter vi samlar in och hur vi 

använder dom se: 

https://pennybridge.org/sv/website/terms. 

6.2 Pennybridge anlitar i förekommande fall 

underleverantören Youcal AB i syfte att 

behandla personuppgifter. Pennybridge har 

för detta ändamål upprättat ett separat 

Personuppgiftsbiträdesavtal med Youcal AB.  

  

Detta avtal gäller för givare som använder sig av tjänsten ”Pennybridge” vilken tillhandahålls av Pennybridge AB. 
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7. Giltighetstid 

7.1 Detta avtal gäller under den period givaren 

aktivt använder tjänsten Pennybridge. 

Pennybridge förebehåller sig rätten att 

uppdatera avtalet samt informera om 

ändringarna inom skälig tid. 

7.2 Ett registrerat konto på Pennybridge raderas 

efter 2 års inaktivitet. 

7.3 Pennybridge förbehåller sig rätten att 

omedelbart inaktivera en registrerad givare 

från plattformen, om mottagaren bryter mot 

detta avtal eller på annat sätt skapar 

oangelägenhet för Pennybridge, mottagarna 

eller andra givare i plattformen. 

9. Tvist 

9.1 Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras 

enligt Stockholms Handelskammares regler 

om förenklat skiljeförfarande.  

10.2 Skiljeförfarande skall äga rum i Örebro, som 

också är sätet för Pennybridge AB. 


