Tilleggsbetingelser for tilkobling av ditt betalings- og kredittkort til
digitale lommebøker
EnterCard Group AB, 03.11.2020

EnterCard samarbeider med forskjellige eksterne aktører som tilbyr digitale lommebøker for
kortbetalinger. Ved å koble til/legge inn/registrere ditt kredittkort utstedt
av EnterCard ("Betalingskortet"), i en digital lommebok tilbudt av en ekstern aktør (f.eks. en app på en
mobil enhet som smarttelefon eller smartklokke), kan du betale med Betalingskortet direkte via den
digitale lommeboken i miljøer som støtter slike betalingsfunksjoner (f.eks. nettbutikker, betaling via
internett og i fysiske butikker/brukersteder).
Gjennomføring av betaling ved bruk av digital lommebok
Når du utfører betalinger i digitale lommebøker brukes ikke kortnummeret (for ditt Betalingskort), men
et unikt digitalt kortnummer.
For å gjøre et kjøp med Betalingskortet via en digital lommebok, må du velge Betalingskortet i den
digitale lommeboken, aktivere betalingsfunksjonen i lommebok-appen (eller tilsvarende) og plassere
den mobile enheten med den digitale lommeboken mot betalingsterminalens symbol for kontaktløs
betaling. For identifikasjon kreves det vanligvis at du oppgi koden for å låse opp den mobile enhetens,
som kan være en leser av biometrisk informasjon (f.eks. avlesning av fingeravtrykk eller
ansiktsgjenkjenning), en kode for den digitale lommeboken og/eller den personlige koden som gjelder
Betalingskortet. Hvilken form for identifikasjonen som gjelder fremgår i den digitale lommeboken. Når
kjøpet ditt er fullført, vises en bekreftelse i betalingsterminalen og eventuelt også på den mobile
enheten. For mer informasjon om tilkobling og kjøp, se produktbeskrivelsen på EnterCards nettsted.
Viktig å huske på ved bruk av digitale lommebok
Når du foretar kjøp med Betalingskortet via en digital lommebok, gjelder vilkårene i avtalen om
Betalingskortet som vanlig.
Husk at:
a) dine personlige koder, inkludert koden som brukes til å godkjenne kortkjøpet via lommeboken, regnes
som personlige sikkerhetsanordninger. Du er forpliktet til å velge en kode som utgjør en kombinasjon av
forskjellige tegn, som det er vanskelig for utenforstående å avsløre, og ikke kan knyttes mot ditt
fødselsnummer, kortnummer, telefonnummer eller lignende;
b) du må ikke avsløre/røpe dine personlige koder til noen (heller ikke overfor
hustandsmedlemmer/familie, politiet eller kortutsteder/EnterCard);
c) du bør memorere personlige koder og ikke skrive de ned. Hvis koden skrives ned eller lagres
elektronisk, må det gjøres på en slik måte at ingen utenforstående (andre enn deg) har grunn til å anta
at notatet refererer til en personlig kode (kan forstå hva sifrene eller bokstavene gjelder);
d) du må ikke registrere personlige koder på den mobile enheten, oppbevare notis med koden ved/i
nærheten av/sammen med den mobile enheten e.l.;
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e) du må endre personlig kode umiddelbart om du har mistanke om at uvedkommende har fått tilgang
til koden;
f) du må opprettholde god kontroll og tilsyn med den mobile enheten hvor lommeboken er installert og
hvor Betalingskortet er lagret. Du må ta alle rimelige forhåndsregler for å beskytte den mobile enheten
slik at ingen uvedkommende kan bruke den til kortbetalinger; og
g) du må påse at du er den eneste brukeren av den mobile enheten der den digitale lommeboken er
installert (og Betalingskortet er lagret).
Hvis du mistenker at det er utført uautoriserte transaksjoner med Betalingskortet, den mobile enheten
eller Betalingskortet går tapt, det er mistanke om at uvedkommende har tilgang til den mobile enheten,
kodene e.l. må du uten ugrunnet opphold underrette EnterCard eller EnterCards utpekte medhjelper.
Slik underretning kan foretas til EnterCards sperretjeneste på telefon: +47 73 89 77 30. Alle samtaler til
og fra EnterCards sperretjeneste tas normalt opp.
Ansvarsbegrensning
Du er til enhver tid ansvarlig for egen tilgang til teknisk utstyr og programvare som kreves for å bruke
den digitale lommeboken, og eventuelle kostnader for slikt utstyr, programvare mv. Du er ansvarlig for
alle kostnader og avgifter som knytter seg til mobildata/ datatrafikk mv. i forbindelse med bruk av den
digitale lommeboken.
Fjerne/avregistrere betalingskortet fra en digital lommebok
Noen digitale lommebøker har en funksjonalitet i selve lommeboken/appen slik at du selv kan fjerne
Betalingskortet/avregistrere Betalingskortet fra tjenesten. Hvis du fjerner Betalingskortet/avregistrerer
Betalingskortet fra den digitale lommeboken opphører disse tilleggsvilkårene. I den grad det utføres
transaksjoner via den digitale lommeboken, men som blir postert på Betalingskortkontoen først etter
tidspunkt for avregistrering/opphør, gjelder tilleggsvilkårene likevel for slike transaksjoner.
EnterCard kan med umiddelbar virkning avslutte Kortets tilkobling til/avregistrere Betalingskortet i en
digital lommebok ved vesentlig mislighold fra din side. I andre tilfeller gjelder normalt to måneders
varslingstid. Hvis avtalen om ditt Betalingskort ("Kortavtalen") utløper, eller hvis ditt Kortet sperres i
henhold til vilkårene i Kortavtalen, opphører muligheten for å anvende Kortet i digitale lommebøker.
Informasjon om angrerett ved fjernsalg
Du har angrerett i henhold til angrerettloven. Dette innebærer at du kostnadsfritt kan gå fra avtalen om
registreringen av ditt Betalingskort i den digitale lommeboken ved å melde fra til EnterCard innen 14
dager fra dagen du mottok disse tilleggsvilkårene. Kontakt EnterCard hvis du angrer deg. EnterCard kan
ta betalt for transaksjoner du har utført i perioden frem til angreretten er utøvet.
Behandling av personopplysninger
For informasjon om EnterCards behandling av personopplysninger, vennligst
se https://www.entercard.no/om-entercard/personvern/ eller kontakt kundesenteret.
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