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PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EQUA BANK PRO VYUŽÍVÁNÍ APLIKACE GOOGLE PAY PRO FYZICKÉ OSOBY
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Produktové obchodní podmínky Equa bank pro využívání Aplikace Google Pay pro fyzické osoby (dále jen „PP AGP“) upravují
pravidla pro používání Karet v Aplikaci Google Pay v souladu se Smlouvou, Sazebníkem, Úrokovým lístkem, Produktovými
podmínkami pro běžné účty, termínované vklady a debetní karty Equa bank, Podmínkami platebního styku, Produktovými
podmínkami pro základní platební účet Equa bank a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), jichž jsou PP AGP
nedílnou součástí, a v návaznosti na tyto dokumenty.

1.2.

Každou změnu PP AGP oznámí Banka Klientovi nejpozději dva (2) měsíce přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti,
a to písemně, e-mailem nebo prostřednictvím služby Přímého bankovnictví. Klient je oprávněn do dne účinnosti změny PP AGP
změnu odmítnout a Smlouvu ukončit v souladu s VOP. Pokud Klient změnu neodmítne do dne její účinnosti, platí, že se změnou
souhlasí. Na tento důsledek Banka Klienta v oznámení o změně PP AGP zvláště upozorní.

1.2

Banka je oprávněna změnit PP AGP za podmínek stanovených ve VOP.

1.3.

Ke změnám PP AGP Banka přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu (např. legislativní či regulatorní
změny), které mají vliv na fungování Banky či součinnost Klienta nebo zefektivnění procesů souvisejících s poskytováním
Bankovních služeb.

1.4. 1.3. Pojmy nebo slovní spojení PP AGP začínající velkými písmeny mají význam definovaný ve VOP, případně význam specifikovaný
v jednotlivých ustanoveních PP AGP, Produktových podmínkách pro základní platební účet Equa bank nebo v Podmínkách
platebního styku nebo v Produktových podmínkách pro běžné účty, termínované vklady a debetní karty Equa bank. Definice se
použije jednotně pro jednotné i množné číslo.
2.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ

2.1.

Pro využívání Aplikace Google Pay je potřeba:
•
•
•

mobilní zařízení podporující NFC technologii a nainstalovaný operační systém Android verze 5.0 a vyšší,
založený účet Gmail,
nastavené uzamčení mobilního zařízení pomocí zvolené metody (např. heslo, gesto či otisk prstu).

2.2.

Aplikaci Google Pay si může Držitel Karty stáhnout do mobilního zařízení pouze prostřednictvím aplikace Google Pay.

2.3.

Během registrace Karty do Aplikace Google Pay jsou po Držiteli Karty požadovány úplné údaje o Kartě, jako je úplné číslo
Karty, datum její platnosti a CVC/CVV, a údaje Držitele karty jako je adresa a mobilní telefonní číslo.

2.4.

Před dokončením registrace Karty bude na mobilní telefonní číslo Držitele karty, které má registrováno v Bance, odeslán
jedinečný jednorázový ověřovací kód k ověření Držitele karty.

2.5.

Klientovi je umožněno Kartu registrovat do Aplikace Google Pay před jejím obdržením, a to prostřednictvím mobilní aplikace
Banky.

2.6.

Do Aplikace Google Pay je možné zaregistrovat více Karet, a to i karty jiných vydavatelů.

2.7.

Po přidání prvního Tokenu je tento automaticky nastaven jako výchozí Token.

2.8.

Při přidání dalšího Tokenu má Držitel Karty možnost nastavit si kdykoli nový výchozí Token.

2.9.

Banka je oprávněna neumožnit vydání Tokenu Držiteli Karty.

2.10.

Doba platnosti Tokenu je shodná s dobou platnosti Karty, nejdéle však 3 roky od vytvoření Tokenu. Po uplynutí platnosti Tokenu
je potřeba Kartu znovu zaregistrovat.

2.11.

Poskytovatel má možnost pozastavit nebo ukončit funkčnost Aplikace Google Pay. Pozastavení či ukončení funkčnosti Aplikace
Google Pay se řídí podmínkami Poskytovatele.

2.12.

Banka je oprávněna kdykoli jednostranně ukončit nebo omezit provádění Platebních transakcí prostřednictvím Aplikace Google
Pay.

2.13.

Držitel karty je povinen:
•
•
•
•

chránit Aplikaci Google Pay i mobilní zařízení před softwarovým zneužitím a mobilní zařízení před ztrátou nebo krádeží,
zabezpečit mobilní zařízení pomocí zvolené metody
nesdělovat zabezpečení mobilního zařízení a údaje o Kartě třetí osobě,
neprodleně ohlásit Bance neautorizované použití Aplikace Google Pay a /nebo ztrátu a odcizení mobilního zařízení.
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2.14.

Držitel Karty bere na vědomí, že v případě odinstalování Aplikace Google Pay nedojde k odstranění Karty ze zařízení, ale
pouze k neumožnění provádět Platební transakce mobilním zařízením. Banka doporučuje Držiteli Karty nejprve odstranit Kartu
z Aplikace Google Pay a následně Aplikaci Google Pay odinstalovat.

3.

ZAÚČTOVÁNÍ TRANSAKCÍ A LIMITY KARTY

3.1.

Držitel Karty může používat Aplikaci Google Pay k provedení Platební transakce do výše Limitu Karty.

3.2.

Pokud Držitel Karty provede autorizaci Platební transakce, vyjadřuje tím souhlas s Platební transakcí. Autorizaci Platební
transakce není možné odvolat.

3.3.

Autorizace Platební transakce se provede přiblížením mobilního zařízení s Aplikací Google Pay a s Tokenem k platebnímu
terminálu nebo ATM. Mobilní zařízení musí mít rozsvícenou obrazovku a navíc může být z bezpečnostních důvodů požadováno:
•
•
•

odemknutí mobilního zařízení zvolenou metodou,
zadání PIN kódu Karty na platebním terminálu či ATM, a/nebo
podepsání účtenky dle platného podpisu, který je uveden na Kartě (toto může být požadováno zejména při autorizaci
Platební transakce na platebním terminálu v zahraničí).

3.4.

Držitel Karty má v rámci Aplikace Google Pay přístup k posledním Platebním transakcím, které Banka poskytne Poskytovateli
v anonymizované formě. Úplná historie Platebních transakcí je Držiteli Karty k dispozici v internetovém bankovnictví nebo
po jejím zúčtování ve výpisu z účtu.

4.

DEFINICE POJMŮ

Pojmy s velkými počátečními písmeny mají následující význam, pokud z textu těchto PP AGP nevyplývá jinak:
Aplikace Google Pay – aplikace v zařízení Držitele Karty nebo funkce v nastavení systému Android v mobilním zařízení Držitele Karty,
která umožňuje provádění Platebních transakcí mobilním zařízením použitím Tokenu a která využívá technologii NFC (Near Field
Communication).
Banka – má význam definovaný ve VOP.
Držitel Karty – klient Equa bank, držitel debetní platební karty Equa bank.
Equa bank - znamená obchodní značku Banky pro Bankovní služby, které poskytovala Equa bank a.s. do dne účinnosti fúze sloučením
Banky a Equa bank a.s. a které po dni účinnosti fúze poskytuje Banka jako nástupnická společnost.
Equa bank a.s. - znamená společnost Equa bank a.s., IČO 471 16 106, sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, jež zanikla fúzí
sloučením s Bankou a jejíž jmění na Banku přešlo.
Karta – embosovaná debetní platební karta vydaná k Účtu; za Kartu se pro účely těchto PP AGP považuje též nová karta a obnovená
karta, nestanoví-li tyto PP AGP výslovně jinak. Karta také umožňuje provádění bezkontaktních Platebních transakcí.
Klient – má význam definovaný ve VOP.
Limity Karty – znamenají maximální částku, kterou je omezena výše Platebních transakcí ve formě samostatných transakčních limitů
především pro výběry hotovosti, pro nákupy u obchodníků nebo Platební transakce na internetu prostřednictvím Karty z příslušného
účtu za posledních sedm dní; tyto limity nemohou umožnit překročení maximální částky pro Platební transakce, přičemž dojde-li k jejímu
snížení, sníží se odpovídajícím způsobem i dílčí Limity Karty.
Platební transakce – pohyb peněžních prostředků na Platebním účtu, spojený s platebním stykem – převod peněžních prostředků,
platba Kartou (včetně bezkontaktního způsobu provedení Platební transakce).
Poskytovatel – je společnost Google Ireland Limited se sídlem v Irsku, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, poskytující Aplikaci
Google Pay na základě uzavřené smlouvy s Bankou.
Sazebník – má význam definovaný ve VOP.
Smlouva – má význam definovaný ve VOP.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Držitel Karty souhlasí s obsahem těchto PP AGP a zavazuje se je dodržovat.

5.2.

Tyto PP AGP nabývají účinnosti dnem 1.1.2022 1. 4. 2022.
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Token – ekvivalent karty v Aplikaci Google Pay, který je vytvořen po zaregistrování Karty v Aplikaci Google Pay.

