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Anslutning av ett kort till tjänsten förutsätter att du godkänner de följande “Villkoren för att
lägga till betalkort i tjänsten Google Pay” och förbinder dig till att följa dem.

Villkoren för att lägga till betalkort i tjänsten Google Pay
I bruk från och med 1.3.2022.

Kortinnehavarens samtycke och Googles
rätt att få uppgifter
Kortinnehavaren ingår avtal med både Google LLC (nedan
Google) och OP Detaljkunder Abp (nedan OP) om
användning av Kortet för att betala med Google Pay genom
att ladda ner Google Pay-appen och godkänna Googles
användarvillkor samt genom att godkänna dessa OP:s
användarvillkor och registrera Kortet i Google Pay-appen.
Kortinnehavaren ger dessutom separat samtycke till att OP
får lämna ut sådana uppgifter som nämns nedan till
Google. Kortinnehavaren kan återkalla sitt samtycke när
som helst genom att be OP ta bort Kortet från Google Pay
eller genom att själv ta bort Kortet från Google Pay-appen.
När Kortet har tagits bort från appen kan Kortinnehavaren
inte längre använda Google Pay med ifrågavarande Kort.
Om samtycket återkallas, påverkar det inte lagligheten för
den behandling av person-uppgifter som skett före
återkallandet.
På basis av ovan avsedda samtycke samt för att genomföra
det här avtalet och för att tillgodose Googles berättigade
intressen kan OP till Google lämna ut sådana uppgifter om
Kortinnehavaren och Kortinnehavarens
betalningstransaktioner som nämns i Googles
användarvillkor.
Exempel på uppgifter som kan lämnas ut till Google:
–
–
–
–
–
–

Uppgifter om betalningstransaktionen (transaktionens
datum, tid och belopp, säljarens läge och beskrivning
m.m.)
Betalningstransaktionens status (halvfärdig, godkänd,
förkastad, kreditering/återbetalning)
Betalningsmottagarens referens
Landskod
Rabatter
Kundmeddelanden från säljaren

Google använder den information som fåtts på basis av det
här avtalet i enlighet med Googles gällande användarvillkor
och Googles sekretesspolicy.
Google kan använda informationen till exempel för följande
ändamål:

332916s

–
–
–

För att fullgöra sina avtalsförpliktelser
För att visa Kortinnehavaren
betalningstransaktionernas uppgifter i Google Pay
För att upptäcka och förhindra fall av missbruk och
bedrägeri

–
–
–
–
–

För efterlevnaden av lagar och övriga bestämmelser
För att svara på frågor från myndigheter
För att förbättra Googles betalningstjänster
För marknadsföring och reklam
För vilket ändamål som helst till vilket Kortinnehavaren
gett Google sitt samtycke

Google kan behandla sådan information som avses ovan
också utanför EU.
Ytterligare information finns i Googles gällande
användarvillkor och sekretesspolicy.
Ytterligare information om behandlingen av
personuppgifter i OP Grup-pen finns på adressen
op.fi/dataskydd.

1 Tjänsteleverantör
Google Pay är en tjänst som kan användas för betalningar
och som tas i bruk i mobilapparater. Tjänsten Google Pay
(nedan Tjänsten) erbjuds av Google LLC.
Tjänsteleverantör för Kortet som anknyts till Tjänsten är
OP Detaljkunder Abp.

2 Villkorens tillämpningsområde
Dessa villkor tillämpas på tillägg och användning av Kort
beviljade av OP i Tjänsten. Kortinnehavaren godkänner
dessa villkor genom att lägga till Kortet i Tjänsten.
Utöver de här villkoren tillämpas de Allmänna kortvillkoren
och Villkoren för kortkredit. Om villkoren står i konflikt med
varandra, ska de här avtalsvillkoren tillämpas.
Vid skillnader mellan olika språkversioner gäller de
finskspråkiga villkoren.

3 Definitioner på begrepp
I de här villkoren tillämpas följande definitioner:
Kortinnehavare är en kund som har ingått avtal om Kortet
med OP och som har mottagit ett personligt Kort.
Kort kallas både uppgifterna om det till apparaten
anknutna kortet och det fysiska betalkortet.
Mobilapparat är en mobiltelefon, pekplatta, smartklocka
eller någon annan apparat i vilken Tjänsten används för
betalning med Kortet.
Kontaktlös mobilbetalning är en betalningsfunktion hos ett
Kort som Kortinnehavaren kan använda för att med en
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mobilapparat eller någon annan separat apparat godkänna
kontaktlösa betalningar i kon-taktlösa kortläsare.
Tjänsten är tjänsten Google Pay som tas i bruk i en
mobilapparat och möjliggör betalningar.

–

4 Lägga till Kort i Tjänsten
Kortinnehavaren ansvarar för att hen har den maskinvara,
den pro-gramvara och de datakommunikationsförbindelser
som krävs för att kunna anlita Tjänsten. Kortinnehavaren
ansvarar för säkerheten, funktionsdugligheten, aktualiteten
och kompatibiliteten samt för drifts-, underhålls- och
datakommunikationskostnaderna för dem.

–

till, såsom en personlig PIN-kod, eller med biometriska
uppgifter om Kort-innehavaren;
Mobilapparaten och åtkomstkoden till Mobilapparaten
förvaras på ett sätt som tillfredsställer det som sägs i
de Allmänna kortvillkoren om skyldigheter som gäller
Kort och Kortdata så utomstående inte kommer åt att
använda betalningssätten i Tjänsten;
uppgifterna om Kortet har raderats från Tjänsten om
Mobil-apparaten överlåts till en annan eller säljs;

7 Hur anmäla att Kort eller Kortdata
försvunnit

Kortinnehavaren ska följa anvisningarna i Tjänsten då hen
lägger till Kortet i Tjänsten. Kortinnehavaren ansvarar för
att de uppgifter som hen har lämnat i Tjänsten är korrekta.

Om en Mobilapparat och Kortdata som sparats i apparaten
försvinner eller kommer i främmande händer eller används
obehörigt, eller om åtkomstkoden kommer i främmande
händer, ska det omedelbart anmälas till OP.

Kortuppgifterna lagras inte i Tjänsten, och uppgifterna om
Kortet vidarebefordras inte till Google. Till Google
förmedlas kortets krypterade individuella identifieringskod,
som gör det möjligt att betala med ifråga-varande
mobilapparat.

Anmälan om försvinnande ska i första hand göras per
telefon till spärr-tjänstens nummer. Spärrtjänstens
gällande nummer finns på OP:s webbplats på adressen
op.fi. Spärrtjänsten håller öppet dygnet runt.

Flera av Kortinnehavarens Kort kan läggas till i Tjänsten.
Då Kortet förnyas, uppdateras det nya Kortets
identifieringsuppgifter automatiskt i Tjänsten.

5 Använda Kortet i Tjänsten
Då Kortet har lagts till i Tjänsten, kan man betala med
Tjänsten som kontaktlös mobilbetalning i försäljningsställen
som godkänner Tjänsten som betalningssätt och i
nätbutiker.
Kortinnehavaren ska innan hen godkänner betalningen
kontrollera betalningens valuta och belopp och
transaktionens korrekthet.
En kontaktlös mobilbetalning utförs genom att mata in
apparatens åtkomstkod och föra Mobilapparaten nära en
betalterminal som tar emot kontaktlösa betalningar.
Begränsningarna som gäller kontaktlösa betalningar med
fysiska kort gäller inte mobilbetalningar. Med Tjänsten kan
man betala kontaktlöst upp till Kortets säkerhetsgränser.
Kortinne-havaren ansvarar för att säkerhetsgränserna är
satta på en säker nivå.
Vid betalning i nätbutiker ska Kortinnehavaren välja
Tjänsten som betalningssätt.
Uppgifterna om betaltransaktionerna är tillgängliga för
Tjänsten, och endast Kortinnehavaren ser dem i Tjänsten.

6 Kortinnehavarens ansvar
Kortinnehavaren ansvarar för att
–
–
–

hen har lagt till rätt Kort i Tjänsten;
Kortet inte läggs till i Tjänsten på Mobilapparater i
sambruk med gemensam eller ingen åtkomstkod;
den Mobilapparat som innehåller Tjänsten är låst med
en åtkomstkod som endast Kortinnehavaren känner

Då Kortinnehavaren gör en spärranmälan ska hen meddela
om hen vill spärra både Kortet och uppgifterna om kortet
som lagrats i Mobilapparaten och som möjliggör
betalningar, eller enbart uppgifterna om Kortet, om endast
Mobilapparaten har försvunnit.

8 Hur avtalet upphör
Avtalet gäller tills vidare.
En konsument har i enlighet med 6 a kap. 12 § i
konsumentskyddslagen rätt att frånträda ett avtal inom 14
dagar efter det att konsumenten har ingått distansavtalet
eller efter den senare tidpunkt då konsumenten har fått
avtalet jämte villkoren för det. Avtalet upphör utan
separata åtgärder, om Kortinnehavaren själv tar bort
Kortet från Tjänsten. Ångerrätten gäller inte
betaltransaktioner som gjorts med Tjänsten.
Kortinnehavaren kan när som helst ta bort uppgifterna om
Kortet från Tjänsten och Mobilapparaten, varvid Tjänsten
inte längre är i bruk.
OP har rätt att säga upp och häva avtalet enligt de
Allmänna kortvillkoren.
Den krypterade individuella identifieringskoden som
möjliggör betalning avlägsnas automatiskt från
Tjänsten/Mobilapparaten om kortavtalet sägs upp eller
hävs i enlighet med de Allmänna kortvillkoren.
På uppsägning och hävning av Tjänsten tillämpas de villkor
som Kortinnehavaren har godkänt för att kunna använda
Tjänsten.

9 Serviceavgifter
OP debiterar ingen separat avgift för användningen av
Tjänsten.

3 (3)

För Kortet och användningen av Kortet debiteras avgifter i
enlighet med den servicetariff som gäller vid respektive
tidpunkt.

10 Ändringar i avtalsvillkor
OP har rätt att ändra dessa villkor. OP informerar om
ändringar i villkoren på det sätt som avtalats i de Allmänna
kortvillkoren. OP har rätt att förutsätta att Kortinnehavaren
godkänner de nya villkoren innan hen kan fortsätta att
använda Tjänsten.

11 Behandling av personuppgifter
OP behandlar kundens personuppgifter enligt de Allmänna
kortvillkoren. OP:s dataskyddsbeskrivning finns på OP:s
webbplats på adressen www.op.fi/dataskydd.

Google behandlar kundens personuppgifter enligt
användarvillkoren för Tjänsten.

12 OP:s ansvarsbegränsningar
OP ansvarar inte för avtalen som Kortinnehavaren ingår för
att använda Tjänsten. OP ansvarar inte heller för
leveransen av eller funktionen eller säkerheten hos
Tjänsten eller sådana tredje parters tjänster som är
nödvändiga för användningen av Tjänsten.

