VILKÅR OM BRUK AV

BUYPASS SSL-SERTIFIKATER

1. INNLEDNING
Du må lese og godkjenne CPS-en og disse Vilkår før du tar i bruk Buypass SSL-sertifikater, sender
forespørsler eller laster ned SSL-sertifikatinformasjon om Buypass SSL-sertifikater. Dersom du tar i bruk et
SSL-sertifikat, sender forespørsel eller laster ned SSL-sertifikatinformasjon anses du samtidig å ha vedtatt
CPS og disse Vilkår som bindende for deg.
2. DEFINISJONER

Begrep

Forkortelse

Beskrivelse

Abonnent

Fysisk person eller virksomhet som har fått utstedt et SSL-sertifikat
fra Buypass og som er autorisert til å benytte den private nøkkelen
tilhørende SSL-sertifikatet.

Bruker

Person eller virksomhet som handler i tillit til SSL-sertifikatet.

Buypass

Selskapet Buypass AS

Certificate Authority

CA

En juridisk person som er autorisert til å utstede, suspendere eller
revokere SSL-sertifikater. Buypass er CA for SSL-sertifikatene.

Certificate Policy

CP

Et dokument som inneholder et sett med regler som sier hvordan
Buypass SSL-sertifikater utstedes og behandles.

Certificate Policy
Statement

CPS

Dokument som beskriver hvordan reglene i CP-er blir praktisert.

Certificate Revocation
List

CRL

Oversikt over alle SSL-sertifikater som er sperret.

Extended Validation

EV

Utvidede kontrollrutiner spesifisert i Extended Validation
Guidelines.

Ikke-verifisert
kundeinformasjon

Informasjon i SSL-sertifikatene som Buypass ikke har verifisert

Leverandøren

Selskapet Buypass AS

Revokering

Tilbakekalling av et SSL-sertifikat innenfor SSL-sertifikatets levetid,
dvs SSL-sertifikatet er av en eller annen grunn ikke lenger gyldig
og skal ikke lenger brukes.

Sperreliste

CRL

Se Certificate Revocation List

SSL-sertifikat eller
Buypass SSL-sertifikat

Et digitalt sertifikat utstedt av Buypass. Sertifikatet benyttes til
identifisering av Abonnenten ved kommunikasjon mellom Bruker og
Abonnent på internett.

Vilkår

De vilkår som gjelder mellom Buypass og Bruker vedrørende
bruken av et SSL-sertifikat (dette dokument).

3. DINE FORPLIKTELSER
Som Bruker er du selv ansvarlig for å vurdere hvorvidt du har tillit til en nettside som benytter SSL-sertifikater
utstedt av Buypass. CPS for SSL-sertifikatene er tilgjengelig på www.buypass.no.
Buypass SSL-sertifikater kan brukes for autentisering mellom webservere og nettlesere eller for web-basert
server-til-server autentisering. Bruk av Buypass SSL-sertifikater er begrenset til web-basert kommunikasjon
basert på bruk av SSL/TLS-protokollene. All annen bruk av Buypass SSL-sertifikater er forbudt.
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Som bruker er du forpliktet til å:
• ikke stole på Buypass SSL-sertifikater i andre bruksområder enn de som er angitt ovenfor
• utføre tilstrekkelige kontrollerer for å verifisere innholdet i SSL-sertifikatet. Dette inkluderer å
verifisere:
o at SSL-sertifikatet er utstedt på det domene og den virksomhet som web-tjenesten som
autentiserer seg med SSL-sertifikatet representer
o at SSL-sertifikatet er merket med korrekt Policy Identifier i henhold til CP.
o at sertifikatet er utstedt av Buypass CA
• forsikre deg om at SSL-sertifikatet i disse bruksområdene blir verifisert i henhold til best practices på
området. Dette inkluderer kontroll av om sertifikatet er sperret. Kontroll av om sertifikatet er sperret
kan skje mot siste tilgjengelige sperreliste (CRL Distribution Point - URL er angitt i sertifikatet) eller
via OCSP-tjenesten.
Status for alle sertifikater i en sertifikatkjede skal kontrolleres.
• å stole på SSL-sertifikatet bare i de tilfeller der verdien av transaksjonen er rimelig sett i forhold til
sikkerheten og tilliten Buypass SSL-sertifikater representerer. Se også punkt 6.
Hvis du ikke kan oppfylle alle forpliktelsene ovenfor, skal du ikke ha stole på eller akseptere bruk av
sertifikatet.

4. BUYPASS GARANTIER
Buypass garanterer at:
• All informasjon i SSL-sertifikatet er på utstedelsestidspunktet blitt kontrollert og er funnet korrekt iht
retningslinjer angitt i Buypass CPS for gjeldende sertifikattype (bortsett fra ikke-verifisert
kundeinformasjon).
• SSL-sertifikatet har blitt utstedet til den virksomhet som er angitt som Abonnent i SSL-sertifikatet.
Abonnenten har godtatt innholdet i SSL-sertifikatet da det ble tatt i bruk.
• Godkjenningen av SSL-sertifikatsøknaden og utstedelsen av SSL-sertifikatet har skjedd i
overensstemmelse med Buypass CPS for gjeldende sertifikattype.
Buypass garanterer dessuten at utstedelsen av EV SSL-sertifikater har skjedd i overensstemmelse med EVveiledninger (Extended Validation Guidelines).

5. BEGRENSNINGER I BUYPASS’ ANSVAR
Ut over det som er angitt i pkt. 4 over har ikke Buypass ansvar for gyldigheten av eller innholdet i Buypass
SSL-sertifikater. Buypass har således ikke noe ansvar for eventuelt økonomisk tap som oppstår hos en
Bruker som følge av bruken av SSL-sertifikatene, med mindre feilen skyldes at Buypass ikke har overholdt
garantiene nevnt i punkt 4. Buypass er for eksempel ikke ansvarlig dersom et SSL-sertifikat blir benyttet av
andre enn Abonnenten som følge av at den private nøkkelen blir stjålet eller kommer bort på annen måte.
Buypass har ikke under noen omstendighet noe økonomisk ansvar for indirekte tap, eller for tap ut over den
øvre ramme som følger av punkt 6 nedenfor.

6.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Buypass sitt samlede erstatningsansvar for det totale tap som alle Brukere pådrar seg gjennom bruk av ett
enkelt SSL-sertifikat er begrenset til beløp i tabellen under:
Klasse
Class 2
Class 3 (eksklusive EV SSL-sertifikater)
Class 3 EV SSL-sertifikater

Maksimalt erstatningsløp
5000 USD
100 000 USD
2 000 USD per Bruker pr SSL-sertifikat

Maksimalt erstatningsbeløp er uavhengig av antall signaturer, transaksjoner eller fordringer tilknyttet ett
enkelt SSL-sertifikat.
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7. VILKÅRENES VARIGHET OG ENDRING
Disse Vilkår gjelder så lenge du anvender eller handler i tillit til et Buypass SSL-sertifikat.
Buypass kan endre innholdet i Vilkårene ved å publisere oppdaterte Vilkår på sin hjemmeside. De nye
Vilkårene gjelder da for bruk av SSL-sertifikatet som finner sted etter at de nye Vilkårene ble publisert.

8. VERNETING OG LOVVALG
Dersom det oppstår en uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av disse Vilkår, skal partene
først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling.
Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandling eller mekling, kan hver av partene forlange at tvisten bringes
inn for Oslo tingrett som eksklusivt verneting.
Forholdet mellom Kunden og Leverandøren reguleres av norsk rett.
9. FORCE MAJEURE
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll slik at oppfyllelse av
denne avtalen er umulig og som etter norsk rett må regnes som Force Majeure, skal motparten varsles om
dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordnære
situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

10. KONTAKTDETALJER BUYPASS (CA)
Buypass AS
Postboks 4364 Nydalen
Nydalsveien 30
N-0402 Oslo
se www.buypass.no

Sperretjenesten:
se www.buypass.no
Kundeservice:
se www.buypass.no
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