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

Villkoren för att lägga till betalkort i tjänsten Apple Pay
I bruk från och med 16.3.2021.

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

2 Villkorens tillämpningsområde
Dessa villkor tillämpas på Kort beviljade av OP som läggs
till och an-vänds 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
mobilapparat eller någon annan separat apparat godkänna
kontaktlösa betalningar i kon-taktlösa kortläsare.
Tjänsten är tjänsten Apple Pay som tas i bruk i en mobilapparat och möjliggör betalningar.
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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 en Tjänst. Kortinnehavaren
ansvarar för säkerheten, funktionsdugligheten aktualiteten
och kompatibiliteten samt för drifts-, underhålls- och datakommunikationskostnaderna för dem.

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.
Kortuppgifterna lagras inte i Tjänsten, och uppgifterna om
Kortet vidarebefordras inte till Apple. Till Apple förmedlas
kortets krypterade individuella identifieringskod, som gör
det möjligt att betala med ifrågavarande mobilapparat.
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.
Man utför en kontaktlös mobilbetalning genom att mata in
åtkomstkoden och föra mobilapparaten i närheten av 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 på nätbutiker ska Kortinnehavaren välja
Tjänsten som betalningssätt.
Uppgifterna om betaltransaktionerna är tillgängliga i Tjänsten, och endast Kortinnehavaren ser dem i Tjänsten.

6 Kortinnehavarens ansvar
Kortinnehavaren ansvarar för att
–
–
–

–

hen har lagt till rätt Kort i Tjänsten;
Kortet läggs inte till i Tjänsten på Mobilapparater i
sambruk med gemensam eller ingen åtkomstkod
En Mobilapparat som innehåller Tjänsten är låst med
en åtkomstkod som endast Kortinnehavaren känner
till, såsom med en personlig PIN-kod eller med biometriska uppgifter om Kortinnehavaren;
Mobilapparaten och åtkomstkoden till Mobilapparaten
ska förvaras på ett sätt som tillfredsställer det som
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–

sägs i de Allmänna kortvillkoren om skyldigheter som
gäller Kort och Kortdata så utomstående inte kommer
åt att använda betalningssätt som fungerar 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
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.
Försvunna kort ska i första hand anmälas per telefon till
spärrtjänstens nummer. Spärrtjänstens gällande nummer
finns på OP:s webbplats på adressen op.fi. Spärrtjänsten
håller öppet dygnet runt.
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 rätt att frånträda avtalet i enlighet med
6 a kap. 12 § i konsumentskyddslagen inom 14 dagar efter
det att konsumenten har ingått ett distansavtal eller vid
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 avlägsnas
automatiskt från Tjänsten/Mobilapparaten, om kortavtalet
sägs upp eller hävs enligt de Allmänna kortvillkoren.
På uppsägning och hävning av Tjänsten tillämpas villkoren
för användning av Tjänsten som Kortinnehavaren har godkänt.

9 Serviceavgifter
OP debiterar ingen separat avgift för användning av Tjänsten.
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 lämnar information
om ändringarna 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 dataskyddsklausul och -beskrivning finns
på OP:s webbplats på adressen www.op.fi/dataskydd.
Apple 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 leverans
av de tjänster som är nödvändiga för att Tjänsten eller
tredje parters tjänster ska kunna levereras, fungera och
vara säkra.

