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EnterCard samarbetar med olika företag som tillhandahåller digitala plånbokslösningar för
kortbetalningar. Genom att ansluta ditt betal- och kreditkort utgivet av EnterCard (”Kort”) till en digital
plånbokslösning tillhandahållen av en extern aktör (t ex i en app i en smarttelefon eller i en smartklocka)
kan du i miljöer (t ex via internet och i butiker) som stödjer en sådan betalningsfunktion betala med ditt
kort direkt via den digitala plånboken.
Genomförande av betalning
Vid utförande av betalningarna används inte ditt kortnummer utan ett unikt digitalt kortnummer.
För att göra ett kortköp med en digital plånbok behöver du välja ditt Kort, aktivera betalningsfunktionen
i plånbokens app (eller motsvarande) och placera den mobila enhet i vilken plånboken finns mot
betalterminalens kontaktlösa symbol. För identifiering krävs som regel att du anger enhetens
upplåsningskod som kan vara biometrisk funktion (t ex läsare för fingeravtrycks- eller
ansiktsigenkänning) eller en kod till digitala plånboken alternativt den personliga kod som gäller för det
fysiska kortet. Vilken identifiering som gäller framgår i den digitala plånboken. När ditt köp är klart visas
en bekräftelse i betalterminalen och i förekommande fall även i den mobila enheten. För mer
information om anslutning och köp, se produktbeskrivningen på EnterCards hemsida.
Viktigt att tänka på vid användning av digital plånbok
Vid kortköp via digitalplånbok gäller dina villkor för aktuellt Kort precis som vanligt. Tänk på att:
a) dina personliga koder, inklusive din kod som används för att godkänna kortköp via plånboken, är
personliga behörighetsfunktioner och att du till exempel är skyldig att välja en kod som är en
kombination av olika tecken som är svår för utomstående att avslöja och inte har något samband med
ditt person-, kort-, telefonnummer eller liknande,
b) inte avslöja dina personliga koder för någon,
c) inte göra någon anteckning om personlig kod eller lagra personlig kod elektroniskt på sådant sätt att
utomstående får anledning att anta att anteckningen avser en personlig kod,
d) inte anteckna personlig kod på den mobila enheten eller ha anteckning om kod fäst vid enheten eller
förvara kod tillsammans med enheten,
e) ändra personlig kod omedelbart vid misstanke om någon obehörig fått kännedom om koden,
f) hålla god kontroll och uppsikt över den mobila enhet som plånboken är ansluten till och som kortet
finns lagrat på. Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den mobila enheten så att ingen
obehörig kan använda den för kortbetalningar, och
g) du måste säkerställa att du är ensam användare av enheten där den digitala plånboken är installerad.
Gör en spärranmälan direkt om du misstänker att det har skett obehöriga korttransaktioner med ditt
kort eller om du upptäcker att du har förlorat din mobila enhet eller ditt kort. Spärranmälan till
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EnterCard kan göras dygnet runt till EnterCards Spärrservice på telefon +4687371049. Alla samtal till och
från Spärrservice spelas normalt in.
Ansvarsbegränsning
Du ansvarar alltid själv för tillgång till den tekniska utrustning och programvara som krävs för att
använda den digitala plånboken samt eventuella kostnader för sådan utrustning/programvara. Du
ansvarar för all betalning av eventuella trafikavgifter för datatrafik i samband med användning av den
digitala plånboken.
Avregistrering av kortet i den digitala plånboken
Vissa digitala plånböcker tillhandahåller en funktionalitet som medger att du själv kan ta bort kortet från
tjänsten genom den digitala plånboken/appen. Om du avregistrerar ditt kort innebär det att detta
tilläggsavtal upphör att gälla. I den mån det utförs transaktioner via den digitala plånboken som bokförs
på kontot först efter denna tidpunkt, ska dock tilläggsvillkoren tillämpas.
EnterCard har rätt att avsluta ditt Korts anknytning till en digital plånbok med omedelbar verkan vid
väsentligt avtalsbrott och i övriga fall minst två månader i förväg. Om ditt avtal om betal- och kreditkort
(”Kortavtalet”) upphör att gälla eller om Kortet spärras enligt villkor i Kortavtalet upphör även
möjligheten att använda digitala plånböcker för Kortet.
Information vid distansavtal
Du har rätt att utan kostnad ångra din registrering till den digitala plånboken inom 14 dagar från den dag
som du fick del av tilläggsavtalsvillkoren. Kontakta EnterCard om du ångrar dig. När EnterCard har tagit
emot ditt meddelande upphör tilläggsavtalet att gälla. Kortavtalet fortsätter dock att gälla. EnterCard får
ta betalt för transaktioner som du har gjort under ångerfristen.
Information om behandling av personuppgifter
För information om EnterCards behandling av personuppgifter, vänligen se
https://www.entercard.se/om-oss/integritetspolicy/ eller kontakta kundcenter.
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