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Kortin liittäminen palveluun edellyttää, että hyväksyt seuraavat ”Ehdot maksukortin liittämisestä
Google Pay -palveluun” ja sitoudut noudattamaan niitä.

Ehdot maksukortin liittämisestä Google Pay -palveluun
Käytössä 01.03.2022 alkaen.

Kortinhaltijan antama suostumus ja
Googlen tietojensaantioikeus
Kortinhaltija tekee sopimuksen sekä Google LLC:n (myöhemmin Google) että OP Vähittäisasiakkaat Oyj:n (myöhemmin OP) kanssa Kortin käyttämisestä maksamiseen
Google Payllä lataamalla Google Pay -sovelluksen ja hyväksymällä Googlen käyttöehdot sekä hyväksymällä nämä OP:n
käyttöehdot ja rekisteröimällä Kortin Google Pay -sovellukseen.
Kortinhaltija antaa lisäksi erillisen suostumuksensa siihen,
että OP saa luovuttaa jäljempänä mainittuja tietoja
Googlelle. Kortinhaltija voi peruuttaa suostumuksensa
koska tahansa pyytämällä OP:ta poistamaan Kortin Google
Paystä tai poistamalla Kortin Google Pay -sovelluksesta
itse. Google Pay ei ole enää Kortinhaltijan käytettävissä kyseisen Kortin osalta, kun kortti on poistettu sovelluksesta.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
Edellä tarkoitetun suostumuksen perusteella sekä tämän
sopimuksen täytäntöön panemiseksi ja Googlen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi OP voi luovuttaa Googlelle
Googlen käyttöehdoissa mainittuja tietoja Kortinhaltijasta ja
Kortinhaltijan maksutapahtumista.
Esimerkkejä Googlelle luovutettavista tiedoista:
–
–
–
–
–
–

Lakien ja muun sääntelyn noudattaminen
Viranomaistiedusteluihin vastaaminen
Googlen maksupalvelujen parantaminen
Markkinointi ja mainostaminen
Mihin tahansa käyttötarkoitukseen, johon Kortinhaltija
on antanut Googlelle suostumuksen

Google voi käsitellä edellä tarkoitettuja tietoja myös EU:n
ulkopuolella.
Lisätietoja saat Googlen kulloinkin voimassa olevista käyttöehdoista ja tietosuojaperiaatteista.
Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä OP Ryhmässä saat
osoitteesta op.fi/tietosuoja.

1 Palveluntarjoaja
Google Pay on mobiililaitteessa käyttöön otettava palvelu,
jota voi käyttää maksamiseen. Google Payn (myöhemmin
Palvelu) tarjoaa Google LLC.
Palveluun liitettävän Kortin palveluntarjoaja on OP Vähittäisasiakkaat Oyj.

2 Ehtojen soveltamisala
Näitä ehtoja sovelletaan OP:n myöntämän Kortin liittämiseen ja käyttöön Palvelussa. Kortinhaltija hyväksyy nämä
ehdot liittäessään Kortin Palveluun.
Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Yleisiä korttiehtoja ja
Korttiluoton ehtoja. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään
sovelletaan näitä sopimusehtoja.
Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset
ehdot ratkaisevat.

3 Käsitteiden määrittely
Näissä ehdoissa tarkoitetaan

Google käyttää tämän sopimuksen perusteella saamaansa
tietoa kulloinkin voimassa olevien Googlen käyttöehtojen ja
Googlen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

Kortinhaltijalla asiakasta, joka on tehnyt Korttia koskevan
sopimuksen OP:n kanssa ja jolle henkilökohtainen Kortti on
luovutettu.

Google voi käyttää tietoja esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

Kortilla sekä laitteeseen liitettyjä maksukortin tietoja että
fyysistä maksukorttia.

Sopimusvelvoitteidensa täyttäminen
Maksutapahtumatietojen näyttäminen Kortinhaltijalle
Google Payssa
Väärinkäytösten ja petosten havaitseminen ja estäminen

Mobiililaitteella matkapuhelinta, tablettia, älykelloa tai
muuta sellaista laitetta, jossa Palvelua käytetään Kortilla
maksamiseen.

–
–
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Maksutapahtumatiedot (maksutapahtuman päivämäärä, aika ja summa, myyjän sijainti ja kuvaus ym.)
Maksutapahtuman tila (keskeneräinen, hyväksytty,
hylätty, hyvitys/palautus)
Maksunsaajan viite
Maakoodi
Alennukset
Asiakasviestit myyjältä

–
–
–
–
–

–
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Mobiililähimaksulla Kortin maksuominaisuutta, jota käyttäen Kortinhaltija voi hyväksyä mobiililaitteella tai muulla
erillisellä laitteella lähimaksuja lähilukevissa maksupäätteissä.

–

Palvelu on maksamisen mahdollistava, mobiililaitteessa
käyttöön otettava Google Pay -palvelu.

–

4 Kortin liittäminen Palveluun
Kortinhaltija vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön
edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet. Kortinhaltija vastaa niiden turvallisuudesta, toimivuudesta,
ajantasaisuudesta sekä yhteensopivuudesta Palveluun samoin kuin ylläpito-, käyttö- ja tietoliikennekustannuksista.

–

Palvelun sisältävä Mobiililaite on lukittu vain Kortinhaltijan tiedossa olevalla pääsykoodilla, kuten henkilökohtaisella tunnusluvulla tai Kortinhaltijan biometrisillä
tunnistetiedoilla;
Mobiililaitetta ja Mobiililaitteen pääsykoodia säilytetään
vastaavalla tavalla kuin mitä Yleisissä korttiehdoissa on
sanottu Kortista ja Kortin tiedoista huolehtimisesta,
jotta ulkopuoliset eivät pääse käyttämään Palvelussa
toimivia maksutapoja;
Kortin tiedot on poistettu Palvelusta, jos Mobiililaite
luovutetaan toisen käyttöön tai se myydään;

7 Katoamisilmoituksen tekeminen

Kortinhaltijan tulee noudattaa Palvelun ohjeita liittäessään
Korttia Palveluun. Kortinhaltija vastaa Palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Mobiililaitteen ja siihen tallennettujen Kortin tietojen katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä sekä pääsykoodin joutumisesta sivullisen
tietoon on viipymättä ilmoitettava OP:lle.

Korttitiedot eivät tallennu Palveluun, eikä kortin tietoja toimiteta Googlelle. Googlelle välitetään kortin salattu yksilöity
tunniste, joka mahdollistaa kyseisellä mobiililaitteella maksamisen.

Katoamisilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti puhelimitse sulkupalvelun numeroon. Voimassa oleva sulkupalvelun numero löytyy OP:n verkkosivuilta osoitteesta op.fi. Sulkupalvelu on auki ympäri vuorokauden.

Palveluun voidaan liittää useampi Kortinhaltijan Kortti.

Sulkuilmoitusta tehdessään Kortinhaltijan on ilmoitettava,
haluaako hän sulkea sekä Kortin että Mobiililaitteeseen tallennetut maksamiseen mahdollistavat Kortin tiedot vai pelkästään Kortin tiedot, jos vain Mobiililaite on kadonnut.

Kortin uusiutuessa, uuden Kortin tunnistetiedot päivittyvät
Palveluun automaattisesti.

5 Kortin käyttö Palvelussa
Kun Kortti on liitetty Palveluun, Palvelun avulla voi maksaa
Palvelun maksutavaksi hyväksyvissä myyjäliikkeissä mobiililähimaksuna ja verkkokaupoissa.
Kortinhaltijan on ennen maksun hyväksymistä tarkastettava
maksun valuutta, maksun määrä ja tapahtuman oikeellisuus.
Mobiililähimaksu tehdään antamalla laitteen pääsykoodi ja
viemällä Mobiililaite lähimaksuja vastaanottavan maksupäätteen lähelle. Fyysiseen korttiin liittyvät lähimaksun rajoitukset eivät koske mobiilimaksamista. Palvelu mahdollistaa lähimaksun tekemisen Kortin turvarajoihin asti. Kortinhaltijan vastuulla on huolehtia siitä, että Kortin turvarajat
on asetettu turvalliselle tasolle.
Verkkokaupassa maksettaessa Kortinhaltijan tulee valita
Palvelu maksutavaksi.
Tiedot maksutapahtumista ovat Palvelun käytettävissä ja
vain Kortinhaltija näkee ne Palvelussa.

8 Sopimuksen päättyminen
Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus kuluttajansuojalain 6 a luvun 12 §:n mukaisesti 14 päivän kuluessa etäsopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut haltuunsa sopimuksen ehtoineen. Sopimus peruuntuu ilman eri toimenpiteitä, jos
Kortinhaltija poistaa itse Kortin Palvelusta. Peruuttamisoikeus ei koske Palvelulla tehtyjä maksutapahtumia.
Kortinhaltija voi poistaa Kortin tiedot Palvelusta ja Mobiililaitteesta milloin tahansa, jolloin Palvelun käyttö loppuu.
OP:lla on oikeus irtisanoa ja purkaa sopimus Yleisten korttiehtojen mukaisesti.
Maksamisen mahdollistava salattu yksilöity tunniste poistuu
Palvelusta/mobiililaitteesta automaattisesti, jos korttisopimus irtisanotaan tai puretaan Yleisten korttiehtojen mukaisesti.

6 Kortinhaltijan vastuu

Palvelun irtisanomiseen ja purkamiseen sovelletaan Kortinhaltijan Palvelun käyttämiseksi hyväksymiä ehtoja.

Kortinhaltija vastaa siitä, että

9 Palvelumaksut

–
–

on liittänyt oikean Kortin Palveluun;
Korttia ei lisätä Palveluun sellaiselle yhteiskäyttöiselle
Mobiililaitteelle, johon on yhteinen pääsykoodi tai ei
pääsykoodia ollenkaan;

OP ei peri Palvelun käytöstä erillistä maksua.
Kortista ja sen käytöstä peritään kulloinkin voimassa olevan
palveluhinnaston mukaiset maksut.
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10 Sopimusehtojen muutokset
OP:lla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. OP ilmoittaa ehtomuutoksista Yleisissä korttiehdoissa sovitulla tavalla. OP:lla
on oikeus edellyttää Kortinhaltijaa hyväksymään uudet ehdot ennen Palvelun käytön jatkamista.

11 Henkilötietojen käsittely
OP käsittelee asiakkaan henkilötietoja Yleisten korttiehtojen
mukaisesti. OP:n tietosuojaseloste on saatavilla OP:n verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/tietosuoja.

Google käsittelee asiakkaan henkilötietoja Palvelun käyttöehtojen mukaisesti.

12 OP:n vastuunrajoitukset
OP ei vastaa sopimuksista, jotka Kortinhaltija solmii Palvelun käyttämiseksi. OP ei vastaa myöskään Palvelun eikä
kolmansien osapuolten Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten
palveluiden toimittamisesta, toimivuudesta tai turvallisuudesta.

