Regulamin korzystania z kart płatniczych wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach
Cyfrowego Portfela Google Pay
(dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w
wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy „Regulamin korzystania z kart płatniczych wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
w ramach usługi Google Pay” (zwany dalej „Regulaminem”) wydany został przez Bank i określa
warunki korzystania z Kart Płatniczych w ramach Cyfrowego Portfela.
2. Cyfrowy Portfel jest usługą świadczoną przez Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie,
Irlandia, adres: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, D04E5W5, Irlandia, wpisaną do rejestru
przez Urząd Rejestracji Spółek („Companies Registration Office”) pod numerem: 368047 (zwaną
dalej „Wydawcą Portfela”).
3. Nazwę Cyfrowego Portfela oraz szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z
Aplikacji Google Pay, w tym rodzaje i specyfikację Urządzeń Mobilnych, z użyciem których można
korzystać z Cyfrowego Portfela określa Wydawca Portfela.
§ 2.
Definicje
Zapisane w Regulaminie wielką literą pojęcia, niezależnie od tego, czy użyte w liczbie pojedynczej, czy
mnogiej, będą miały następujące znaczenie:
1. Akceptant – przedsiębiorca przyjmujący transakcje płatnicze w punkcie handlowo-usługowym, w
bankomacie, w aplikacji mobilnej lub na stronie sklepu internetowego, dokonywane Kartą
Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela;
2. Aplikacja Google Pay – aplikacja pobrana i zainstalowana przez Użytkownika Portfela ze Sklepu
Google Play w Urządzeniu mobilnym lub preinstalowana w Urządzeniu Mobilnym przez
producenta Urządzenia Mobilnego lub dostawcę systemu operacyjnego Android;
3. Bank –BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16,
01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony;
4. Cyfrowy Portfel – usługa cyfrowego/wirtualnego portfela pod nazwą „Google Pay” lub „G Pay”
świadczona przez Wydawcę Portfela, umożliwiająca rejestrację w niej kart płatniczych
wydawanych przez banki, w tym Kart Płatniczych, oraz nagród, kart podarunkowych i ofert w
ramach programów lojalnościowych podmiotów innych niż banki oraz dokonywanie transakcji
płatniczych w punktach handlowo-usługowych, w bankomatach, w aplikacjach mobilnych oraz na
stronach sklepów internetowych;
5. Google – Google LLC z siedzibą w Mountain View, Stany Zjednoczone, spółka będąca producentem
urządzeń elektronicznych, dostawcą oprogramowania oraz dostawcą usług;
6. Karta Płatnicza – karta debetowa lub kredytowa (z wyłączeniem naklejek zbliżeniowych oraz kart
wirtualnych) lub karta charge (wyłącznie w przypadku Klientów Banku z segmentu Korporacji),
wydana przez Bank na podstawie Umowy karty, będąca instrumentem płatniczym, która może
zostać zarejestrowana przez Posiadacza Karty w Cyfrowym Portfelu i umożliwiająca dokonywanie
transakcji płatniczych z użyciem Cyfrowego Portfela na zasadach określonych w Regulaminie.
Aktualna lista Kart Płatniczych wydawanych przez Bank, które mogę być rejestrowane w Cyfrowym
Portfelu dostępna jest na Stronie Internetowej Banku;
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Kod CVV2/CVC2 – trzycyfrowy kod znajdujący się na odwrocie (rewersie) Karty Płatniczej obok
podpisu Posiadacza Karty, służący do autoryzacji transakcji płatniczych realizowanej z użyciem
Karty Płatniczej bez jej fizycznej obecności (transakcje płatnicze dokonywane przez Internet,
telefon, pocztę);
Kod PIN – poufny, czterocyfrowy numer służący do autoryzacji transakcji płatniczych
dokonywanych Kartą Płatniczą;
Konto Google – konto użytkownika wymagane do uzyskania dostępu oraz korzystania z usług
online świadczonych przez Google lub podmioty od Google zależne, w tym przez Wydawcę
Portfela;
Moduł NFC – moduł komunikacji bliskiego zasięgu, wbudowany w urządzenie typu smartfon lub
tablet, umożliwiający komunikację tego urządzenia z czytnikiem zbliżeniowym;
Posiadacz Karty – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę Karty i może korzystać z Karty
Płatniczej oraz składać w swoim imieniu i na swoją rzecz zlecenia płatnicze na podstawie Umowy
Karty i której imię i nazwisko znajduje się na Karcie Płatniczej, albo na podstawie Umowy Karty
zawartej pomiędzy Bankiem i inną osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, została upoważniona do korzystania z Karty Płatniczej oraz
do składania zleceń płatniczych w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej i której imię i nazwisko znajduje się
na Karcie Płatniczej;
Regulamin – ma znaczenie określone w § 1 ust. 1;
Sklep Google Play – zainstalowana w Urządzeniu Mobilnym aplikacja pod nazwą „Sklep Play”, z
użyciem której można pobierać i instalować w Urządzeniu Mobilnym aplikacje mobilne
udostępniane tam przez dostawców tych aplikacji;
Strona internetowa Banku – strona internetowa pod adresem: www.bnpparibas.pl;
Terytorium – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Token – numer wirtualnego konta, stanowiący ciąg cyfr przypisywany do Karty Płatniczej w
momencie jej rejestracji w Cyfrowym Portfelu oraz zastępujący faktyczny numer Karty Płatniczej
przy dokonywaniu transakcji płatniczych Kartą Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela;
Umowa Karty – umowa zawarta pomiędzy Bankiem oraz osobą fizyczną, osobą prawną lub
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do której zastosowanie znajdują
odpowiednie wzorce umowne, w szczególności regulaminy produktowe oraz tabele
oprocentowania, opłat i prowizji, na podstawie której wydawana jest Karta Płatnicza oraz
realizowane są transakcje płatnicze Kartą Płatniczą;
Urządzenie Mobilne – urządzenie typu smartfon lub tablet, z systemem operacyjnym Android w
wersji określonej przez Wydawcę Portfela, wyposażone w Moduł NFC, z dostępem do sieci Internet
oraz spełniające inne wymagania techniczne określone przez Wydawcę Portfela;
Użytkownik Portfela – Posiadacz Karty, który zawarł z Wydawcą Portfela umowę o świadczenie
usługi Cyfrowego Portfela;
Wydawca Portfela – ma znaczenie określone w § 1 ust. 2.

§ 3.
Rozpoczęcie korzystania z Cyfrowego Portfela oraz rejestracja Karty Płatniczej w Cyfrowym Portfelu
1. Korzystanie z Cyfrowego Portfela możliwe jest wyłącznie pod warunkiem posiadania aktywnego
Konta Google oraz za pośrednictwem Aplikacji Google Pay.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Portfela wymagane jest ustanowienie w Urządzeniu
Mobilnym zabezpieczenia w postaci co najmniej jednej bezpiecznej blokady ekranu – spośród
dostępnych w Urządzeniu Mobilnym metod bezpiecznego blokowania ekranu.

3. Rozpoczęcie korzystania z Cyfrowego Portfela odbywa się poprzez instalację w Urządzeniu
Mobilnym Aplikacji Google Pay, o ile Aplikacja Google Pay nie została uprzednio preinstalowana w
Urządzeniu Mobilnym przez producenta Urządzenia Mobilnego lub dostawcę systemu
operacyjnego Android.
4. W celu zarejestrowania Karty Płatniczej w Cyfrowym Portfelu, Posiadacz Karty powinien podać
dane Karty Płatniczej (16-cyfrowy numer Karty Płatniczej, datę ważności Karty Płatniczej, kod
CVV2/CVC2), oraz podać swoje dane osobowe wymagane przez Wydawcę Portfela ( imię, nazwisko,
adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego), oraz zapoznać się z warunkami
świadczenia usługi Cyfrowego Portfela oraz zaakceptować te warunki.
5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Cyfrowego Portfela pomiędzy Wydawcą Portfela oraz
Posiadaczem Karty następuje z chwilą zakończenia pierwszej konfiguracji Aplikacji Google Pay oraz
akceptacji warunków świadczenia usługi Cyfrowego Portfela.
6. Liczbę kart płatniczych, które Użytkownik Portfela może zarejestrować w Cyfrowym Portfelu w
danym Urządzeniu Mobilnym, określa Wydawca Portfela.
7. Karta Płatnicza rejestrowana w Cyfrowym Portfelu powinna mieć włączoną funkcję płatności
zbliżeniowych oraz być aktywna (Karta Płatnicza nie może być zablokowana ani zastrzeżona).
8. Po zapisaniu danych Karty Płatniczej w Cyfrowym Portfelu następuje jej weryfikacja poprzez
wysłanie na numer telefonu komórkowego zarejestrowany w systemie Banku wiadomości SMS
zawierającej unikalny i jednorazowy kod weryfikacyjny służący do uwierzytelnienia Posiadacza
Karty. Kod z wiadomości SMS należy wpisać w Aplikacji Google Pay.
9. Prawidłowe uwierzytelnienie Posiadacza Karty, o którym mowa w ust. 8, skutkuje tokenizacją Karty
Płatniczej, co oznacza, że faktyczny numer Karty Płatniczej zastępowany jest Tokenem
zapisywanym w Aplikacji Google Pay. Wygenerowanie Tokena i zapisanie go w Aplikacji Google Pay
kończy proces rejestracji Karty Płatniczej w Cyfrowym Portfelu.
10. Zarejestrowanie Karty płatniczej w Cyfrowym Portfelu w Urządzeniu Mobilnym, w którym nie
została ustanowiona bezpieczna blokada ekranu, wymaga niezwłocznego ustanowienia w
Urządzeniu Mobilnym zabezpieczenia w postaci bezpiecznej blokady ekranu – spośród dostępnych
w Urządzeniu Mobilnym metod bezpiecznego blokowania ekranu. Brak ustanowienia bezpiecznej
blokady ekranu w Urządzeniu Mobilnym przed upływem czasu określonego przez Wydawcę
Portfela spowoduje automatyczne usunięcie z Cyfrowego Portfela Tokena każdej zarejestrowanej
w nim karty płatniczej ze względów bezpieczeństwa.
11. Zarejestrowanie Karty Płatniczej w Cyfrowym Portfelu skutkuje jednoczesnym zarejestrowaniem
Karty Płatniczej w Koncie Google.
12. W przypadku zarejestrowania w Cyfrowym Portfelu więcej niż jednej karty płatniczej, Użytkownik
Portfela może wskazać, która spośród zarejestrowanych w Cyfrowym Portfelu kart płatniczych
traktowana będzie jako domyślna karta płatnicza do dokonywania transakcji płatniczych z
użyciem Cyfrowego Portfela. W przypadku niedokonania przez Użytkownika Portfela wskazania, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, domyślną kartą płatniczą będzie karta płatnicza, która
została zarejestrowana w Cyfrowym Portfelu jako pierwsza. Użytkownik Portfela może w
dowolnym momencie zmienić w Aplikacji Google Pay ustawienia dotyczące domyślnej karty
płatniczej.
13. Użytkownik Portfela odpowiedzialny jest za zapewnienie kompletności i rzetelności danych
zapisanych i przechowywanych w Cyfrowym Portfelu, a także za ich aktualizację w przypadku
każdorazowej ich zmiany.
14. Użytkownik Portfela we własnym zakresie zarządza Cyfrowym Portfelem tj. rejestruje w Cyfrowym
Portfelu i usuwa z Cyfrowego Portfela Karty Płatnicze, może przeglądać historię ostatnich
transakcji płatniczych dokonanych Kartą Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela, zmienia
ustawienia oraz aktualizuje dane zapisane i przechowywane w Cyfrowym Portfelu.
15. Usunięcie w Urządzeniu Mobilnym zabezpieczenia w postaci bezpiecznej blokady ekranu
Urządzenia Mobilnego spowoduje automatyczne usunięcie z Cyfrowego Portfela Tokena każdej
zarejestrowanej w nim karty płatniczej ze względów bezpieczeństwa, o ile przed upływem czasu
określonego przez Wydawcę Portfela w Urządzeniu Mobilnego nie zostanie ustanowiona ponownie
bezpieczna blokada ekranu Urządzenia Mobilnego.
16. W przypadku, gdy w Urządzeniu Mobilnym zainstalowane są inne aplikacje mobilne
wykorzystujące Moduł NFC dla potrzeb dokonywania transakcji płatniczych (w szczególności inne
cyfrowe portfele, aplikacje bankowości mobilnej umożliwiające płatności NFC HCE), jako domyślna

metoda dokonywania transakcji płatniczych w Urządzeniu Mobilnym może zostać ustawiony
Cyfrowy Portfel.
§ 4.
Dokonywanie transakcji płatniczych Kartą Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela
1. Użytkownik Portfela może dokonywać transakcji płatniczych z użyciem Cyfrowego Portfela do
wysokości limitów ustalonych dla poszczególnych Kart Płatniczych wynikających z odrębnych
regulacji wiążących Bank oraz Posiadacza Karty.
2. Dokonywanie transakcji płatniczych Kartą Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela wymaga
aktywacji (włączenia) w Urządzeniu Mobilnym komunikacji NFC, tj. zezwolenia na wymianę
danych za pośrednictwem Modułu NFC, gdy Urządzenie Mobilne jest zbliżane do innego
urządzenia.
3. Przy dokonywaniu transakcji płatniczych Kartą Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela, Wydawca
Portfela nie udostępnia Akceptantom numeru Karty Płatniczej, a wykorzystywany jest jedynie
Token, dzięki czemu dane dotyczące Karty Płatniczej są odpowiednio chronione.
4. W przypadku punktów handlowo-usługowych oraz bankomatów, dokonywanie transakcji
płatniczych Kartą Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela możliwe jest wyłącznie w urządzeniach
(terminalach płatniczych lub bankomatach) wyposażonych w czytnik zbliżeniowy. Transakcje
płatnicze dokonywane Kartą Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela w takich urządzeniach są
wyłącznie transakcjami zbliżeniowymi (bezstykowymi).
5. W przypadku zarejestrowania w Cyfrowym Portfelu więcej niż jednej karty płatniczej, Użytkownik
Portfela, przed dokonaniem transakcji płatniczej z użyciem Cyfrowego Portfela powinien dokonać
wyboru karty płatniczej, którą zamierza dokonać transakcji płatniczej. W przypadku niedokonania
wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonanie transakcji płatniczej nastąpi z
użyciem domyślnej karty płatniczej.
6. Autoryzacja transakcji płatniczej dokonywanej w punkcie handlowo-usługowych następuje
poprzez:
1) odblokowanie (wybudzenie) ekranu Urządzenia Mobilnego, w którym zarejestrowana została
Karta płatnicza oraz zbliżenie Urządzenia Mobilnego do czytnika zbliżeniowego terminala
płatniczego oraz wprowadzenie Kodu PIN na klawiaturze terminala płatniczego – w przypadku
transakcji płatniczej wymagającej podania Kodu PIN;
2) odblokowanie (wybudzenie) ekranu Urządzenia Mobilnego, w którym zarejestrowana została
Karta płatnicza oraz zbliżenie Urządzenia Mobilnego do czytnika zbliżeniowego terminala
płatniczego – w przypadku transakcji płatniczej niewymagającej podania Kodu PIN.
7. Autoryzacja transakcji płatniczej w bankomacie następuje poprzez odblokowanie (wybudzenie)
ekranu Urządzenia Mobilnego, w którym zarejestrowana została Karta płatnicza, oraz zbliżenie
Urządzenia Mobilnego do czytnika zbliżeniowego bankomatu, oraz wprowadzenie Kodu PIN na
klawiaturze bankomatu.
8. Autoryzacja transakcji płatniczej dokonywanej w aplikacji mobilnej następuje poprzez jednorazowe
podanie danych Karty Płatniczej (16-cyfrowego numeru Karty Płatniczej, daty ważności Karty
Płatniczej, kodu CVV2/CVC2) – w chwili rejestracji Karty Płatniczej w Cyfrowym Portfelu, oraz
wybranie w aplikacji mobilnej zainstalowanej w Urządzeniu Mobilnym metody płatności Google
Pay, oraz zatwierdzenie szczegółów transakcji płatniczej – w chwili dokonywania transakcji
płatniczej.
9. Autoryzacja transakcji płatniczych dokonywanych na stronie sklepu internetowego w przeglądarce
internetowej zainstalowanej w Urządzeniu Mobilnym następuje poprzez jednorazowe podanie
danych Karty Płatniczej (16-cyfrowego numeru Karty Płatniczej, daty ważności Karty Płatniczej,
kodu CVV2/CVC2) – w chwili rejestracji Karty Płatniczej w Cyfrowym Portfelu, oraz wybranie w
przeglądarce internetowej metody płatności Google Pay, oraz zatwierdzenie szczegółów transakcji
płatniczej – w chwili dokonywania transakcji płatniczej.
10.
W przypadku transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 8 i 9, wymagane może być
dodatkowo ze względów bezpieczeństwa potwierdzenie transakcji płatniczej poprzez:
1. użycie metody służącej do odblokowania ekranu ustanowionej w Urządzeniu Mobilnym; lub
2. podanie Kodu CVV2/CVC2.
11.
Użytkownik Portfela w Aplikacji Google Pay może zapoznać się z historią ostatnich
transakcji płatniczych dokonanych Kartą Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela, które
przekazywane są Wydawcy Portfela w formie zanonimizowanej. Liczbę ostatnich transakcji

płatniczych widocznych w Aplikacji Google Pay określa Wydawca Portfela. Pełny podgląd historii
transakcji płatniczych dokonanych Kartą Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela udostępniany jest
Posiadaczowi Karty na zasadach wynikających z Umowy Karty.
§ 5.
Obowiązki Użytkownika Portfela
Użytkownik Portfela zobowiązany jest do:
1) utrzymywania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim Kodu PIN;
2) nieujawniania danych umieszczonych na Karcie Płatniczej w celach innych niż rejestracja Karty
Płatniczej w Cyfrowym Portfelu;
3) odpowiedniego zabezpieczenia Urządzenia Mobilnego, w którym zarejestrowana została Karta
Płatnicza przed dostępem osób trzecich, w szczególności poprzez ustanowienie w Urządzeniu
Mobilnym zabezpieczenia w postaci co najmniej jednej bezpiecznej blokady ekranu Urządzenia
Mobilnego wpośród dostępnych w Urządzeniu Mobilnym metod blokowania ekranu, a także przed
utratą, kradzieżą lub zniszczeniem Urządzenia Mobilnego;
4) utrzymywania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim danych lub informacji
umożliwiających odblokowywanie ekranu Urządzenia Mobilnego, a także do nieudostępniania
Urządzenia Mobilnego osobom trzecim do korzystania lub w celu zarejestrowania (zapisania) w
Urządzeniu Mobilnym danych biometrycznych osób trzecich umożliwiających tym osobom
odblokowywania ekranu Urządzenia Mobilnego;
5) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty, kradzieży lub przywłaszczenia danych
niezbędnych do korzystania z Cyfrowego Portfela albo nieuprawnionego użycia Cyfrowego Portfela;
6) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty (zagubienia lub kradzieży), zniszczenia,
nieuprawnionego dostępu do Urządzenia Mobilnego lub nieuprawnionego użycia Urządzenia
Mobilnego, w którym zarejestrowana była Karta Płatnicza;
7) bieżącego monitorowania transakcji płatniczych dokonywanych Kartą Płatniczą zarejestrowaną w
Cyfrowym Portfelu oraz niezwłocznego zgłaszania do Banku wszelkich stwierdzonych
niezgodności i nieprawidłowości;
8) bieżącego aktualizowania danych osobowych i danych Karty Płatniczej zapisanych i
przechowywanych w Cyfrowym Portfelu;
9) korzystania z najbardziej aktualnej (najnowszej) wersji Aplikacji Google Pay udostępnianej przez
Wydawcę Portfela w Sklepie Google Play.
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§ 6.
Blokowanie i zastrzeganie Karty Płatniczej
Zasady blokowania i zastrzegania Karty Płatniczej określone są w Umowie Karty, w szczególności
w odpowiednim regulaminie produktowym.
Zablokowanie Karty Płatniczej zarejestrowanej w Cyfrowym Portfelu uniemożliwia dokonywanie
transakcji płatniczych tą Kartą Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela, do momentu odblokowania
Karty Płatniczej.
Zastrzeżenie Karty Płatniczej zarejestrowanej w Cyfrowym Portfelu powoduje automatyczne
usunięcie Tokena zastrzeżonej Karty Płatniczej z Cyfrowego Portfela, co uniemożliwia dokonywanie
transakcji płatniczych tą Kartą Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela.
W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika Portfela utraty, kradzieży, przywłaszczenia,
nieuprawnionego dostępu lub nieupoważnionego użycia Urządzenia Mobilnego, w którym
zarejestrowana była Kart Płatnicza, Użytkownik Portfela zobowiązany jest do niezwłocznego
skontaktowania się z Centrum Telefonicznym Banku oraz zastrzeżenia każdej Karty Płatniczej
zarejestrowanej w Cyfrowym Portfelu.
Zgłoszenie przez Użytkownika Portfela faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego
dostępu lub nieupoważnionego użycia Urządzenia Mobilnego, w którym zarejestrowana była Karta
Płatnicza, skutkuje zastrzeżeniem przez Bank każdej Karty Płatniczej zarejestrowanej w Cyfrowym
Portfelu.
§ 7.
Usuwanie Tokena Karty Płatniczej z Cyfrowego Portfela
Użytkownik Portfela może w dowolnym momencie usunąć z Cyfrowego Portfela Token dowolnej
Karty Płatniczej. Usuwanie Tokenów Kart Płatniczych z Cyfrowego Portfela następuje na zasadach
określonych przez Wydawcę Portfela.

2. Usunięcie z Cyfrowego Portfela Tokena Karty Płatniczej nie powoduje zablokowania ani
zastrzeżenia Karty Płatniczej. Zablokowanie lub zastrzeżenie Karty Płatniczej wymaga złożenia
oddzielnej dyspozycji w Banku.
3. Usunięcie z Cyfrowego Portfela Tokena ostatniej Karty Płatniczej uniemożliwia dokonywanie
transakcji płatniczych z użyciem Cyfrowego Portfela. W celu ponownego dokonywania operacji, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym, wymagane jest zarejestrowanie w Cyfrowym Portfelu co
najmniej jednej Karty Płatniczej, na zasadach opisanych w § 3.
4. Usunięcie z Cyfrowego Portfela Tokena Karty Płatniczej następuje automatycznie w sytuacjach
opisanych w § 3 ust. 10 i 15 oraz w § 6 ust. 3.
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§ 8.
Usunięcie Cyfrowego Portfela
Użytkownik Portfela może w dowolnym momencie usunąć Cyfrowy Portfel z Urządzenia Mobilnego
poprzez odinstalowanie Aplikacji Google Pay. Usunięcie Cyfrowego Portfela z Urządzenia
Mobilnego następuje również w przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych w Urządzeniu
Mobilnym oraz zdalnego przywrócenia ustawień fabrycznych Urządzenia Mobilnego.
Usunięcie Cyfrowego Portfela z Urządzenia Mobilnego skutkuje rozwiązaniem umowy o
świadczenie usługi Cyfrowego Portfela zawartej pomiędzy Wydawcą Portfela oraz Posiadaczem
Karty oraz uniemożliwia dokonywanie transakcji płatniczych z użyciem Cyfrowego Portfela.
W celu ponownego rozpoczęcia korzystania z Cyfrowego Portfela, wymagane jest zawarcie
pomiędzy Wydawcą Portfela oraz Posiadaczem Karty kolejnej umowy o świadczenie Cyfrowego
Portfela oraz zarejestrowanie w Cyfrowym Portfelu co najmniej jednej Karty Płatniczej, na
zasadach opisanych w § 3.
Usunięcie Cyfrowego Portfela z Urządzenia Mobilnego nie ma wpływu na funkcjonowanie
Cyfrowych Portfeli zarejestrowanych na innych Urządzeniach Mobilnych.
§ 9.
Opłaty za korzystanie z Cyfrowego Portfela
Wydawca Portfela udostępnia Cyfrowy Portfel nieodpłatnie.
Akceptanci mogą pobierać opłaty z tytułu transakcji płatniczych dokonywanych Kartą Płatniczą z
użyciem Cyfrowego Portfela.
Bank nie pobiera od Posiadacza Karty opłat z tytułu rejestracji Karty Płatniczej w Cyfrowym
Portfelu, ani z tytułu usunięcia z Cyfrowego Portfela Tokena Karty Płatniczej.
Opłaty z tytułu realizacji transakcji płatniczych dokonywanych Kartą Płatniczą z użyciem
Cyfrowego Portfela naliczane i pobierane są na zasadach określonych w Umowie Karty.

§ 10.
Rozpatrywanie reklamacji
Rozpatrywanie reklamacji dotyczących Kart Płatniczych zarejestrowanych w Cyfrowym Portfelu odbywa
się na zasadach określonych w:
1) „Regulaminie Rozpatrywania Reklamacji Klientów w BNP Paribas Bank Polska S.A.” – w przypadku
klientów Banku z segmentów: Klientów Indywidualnych, Bankowości Prywatnej (BNP Paribas
Wealth Management) oraz Małych Firm;
2) „Regulaminie Rozpatrywania Reklamacji Klientów Korporacyjnych w BNP Paribas Bank Polska S.A.”
– w przypadku klientów Banku z segmentu Korporacji.

§ 11.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Umowy
Karty, w szczególności odpowiednich regulaminów produktowych oraz tabel oprocentowania,
opłat i prowizji:
1) w przypadku klientów Banku z segmentu Klientów Indywidualnych:
a) dla karty debetowej – „Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat
Terminowych i Umowy Karty w BNP Paribas Bank Polska S.A.” oraz „Tabeli

oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
dla konta osobistego, konta lokacyjnego oraz limitu zadłużenia w koncie osobistym”;
b) dla karty kredytowej – „Regulaminu kart kredytowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.”
oraz „Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w BNP Paribas Bank
Polska S.A. dla kart kredytowych”;
2) w przypadku klientów Banku z segmentu Bankowości Prywatnej (BNP Paribas Wealth
Management):
a) dla karty debetowej – „Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat
Terminowych i Umowy Karty w BNP Paribas Bank Polska S.A.”, „Tabeli oprocentowania,
opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla klientów bankowości prywatnej BNP Paribas
Wealth Management w BNP Paribas Bank Polska S.A.” oraz „Tabel opłat, prowizji i limitów
transakcyjnych dla Klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management w
BNP Paribas Bank Polska S.A.”;
b) dla karty kredytowej – „Regulaminu kart kredytowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.”,
„Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów dla Karty kredytowej MasterCard World
Signia/World Elite dla Klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management
w BNP Paribas Bank Polska S.A.” oraz „Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji, limitów dla
kart kredytowych: Visa Platinium, MasterCard Platinium, World Master Card Class&Club
dla Klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management w BNP Paribas Bank
Polska S.A.”;
3) w przypadku klientów Banku z segmentu Małych Firm:
a) dla karty debetowej – „Regulaminu rachunków bankowych, lokat terminowych i kart
debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A.”, „Tabeli opłat,
oprocentowania i prowizji Wymarzonego Konta dla Biznesu dla Małych Przedsiębiorstw w
BNP Paribas Bank Polska S.A.”, „Tabeli opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego,
Złotego i Platynowego dla Małych Przedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A.”,
„Tabeli opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego dla Małych
Przedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A.”, „Tabeli opłat, oprocentowania i prowizji
Pakietu Walutowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych Przedsiębiorstw”;
b) dla karty kredytowej – „Regulaminu kart kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w BNP
Paribas Bank Polska S.A.” oraz „Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów
kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A.;
4) w przypadku klientów Banku z segmentu Korporacji:
a) dla karty debetowej – „Regulaminu Kart debetowych oferowanych klientom
korporacyjnym BNP Paribas Bank Polska S.A.”;
b) dla karty charge – „Regulaminu kart VISA BUSSINES typu charge BNP Paribas Bank Polska
S.A.”.
2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
1) dokonania przez Wydawcę Portfela zmiany zasad na jakich udostępniany jest Cyfrowy Portfel
lub funkcjonuje Aplikacja Google Pay, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany
zakresu lub sposobu świadczenia usług;
2) dokonania przez organizację płatniczą, w ramach której wydawane są Karty Płatniczej, zmiany
zasad na jakich następuje wydawanie Kart Płatniczych oraz realizacja transakcji płatniczych
Kartami Płatniczymi, o ile wpływa to na zasady funkcjonowania Cyfrowego Portfela;
3) wprowadzenia zmian do Umowy Karty, w szczególności w przypadku zaproponowania przez
Bank zmiany któregokolwiek z wzorców umownych mających zastosowanie do Umowy Karty,
w zakresie w jakim zmiany wpływać będą na zasady funkcjonowania Cyfrowego Portfela;
4) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wydania wyroków sądowego lub
decyzji administracyjnej przez organ administracji publicznej wpływających na zasady
funkcjonowania Cyfrowego Portfela lub Kart Płatniczych, które mogą być rejestrowane w
Cyfrowym Portfelu;
5) wydania przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym decyzji administracyjnej,
rekomendacji lub zaleceń, wpływających na zasady funkcjonowania Cyfrowego Portfela;
6) dokonania niezbędnych zmian odnoszących się do funkcjonowania systemów
informatycznych, z których korzysta Bank, o ile zmiany te wpływają na zasady funkcjonowania
Cyfrowego Portfela;

7) konieczności dokonania sprostowania lub poprawienia oczywistych omyłek lub błędów
pisarskich, doprecyzowania postanowień, uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie
dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień.
3. Bank uprawniony jest do zaprzestania umożliwiania Posiadaczom Kart rejestracji Kart Płatniczych
w Cyfrowym Portfelu, w przypadku podjęcia przez Wydawcę Portfela decyzji dotyczącej
zaprzestania świadczenia Cyfrowego Portfela na Terytorium.
4. W przypadku zaprzestania świadczenia Cyfrowego Portfela przez Wydawcę Portfela na Terytorium
lub wygaśnięcia z jakiejkolwiek przyczyny zawartej pomiędzy Wydawcą Portfela i Posiadaczem
Karty umowy o świadczenie Cyfrowego Portfela, obowiązki Banku w odniesieniu do zleconych
wcześniej transakcji płatniczych zostaną wykonane zgodnie z Regulaminem.
5. Regulamin w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, odtworzenie i wydrukowanie
dostępny jest na Stronie Internetowej Banku.
6. O zmianie Regulaminu Bank zawiadamia Posiadaczy Kart poprzez umieszczenie treści zmienionego
Regulaminu na Stronie Internetowej Banku, na co najmniej 14 dni przed planowaną datą
wprowadzenia zmian.
7. Administratorem danych osobowych jest odpowiednio Bank w odniesieniu do danych osobowych
Posiadaczy Kart oraz Wydawca Portfela w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników
Portfeli. Bank i Wydawca Portfela pozostają niezależnymi od siebie administratorami danych
osobowych. Bank nie powierza Wydawcy Portfela przetwarzania danych osobowych Posiadaczy
Kart. Użytkownik Portfela podaje Wydawcy Portfela swoje dane osobowe we własnym zakresie.
Podanie danych przez Użytkownika Portfela jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z
Cyfrowego Portfela.
8. Posiadaczom Kart oraz Użytkownikom Portfeli przysługuje prawo dostępu do danych osobowych,
których administratorem danych jest odpowiednio Bank lub Wydawca Portfela, prawo ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym uprawnienia te mogą być realizowane u każdego
z administratorów danych osobno.
9. Posiadaczom Kart oraz Użytkownikom Portfeli przysługuje prawo dostępu do danych osobowych,
których administratorem danych jest odpowiednio Bank lub Wydawca Portfela, prawo ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym uprawnienia te mogą być realizowane u każdego
z administratorów danych osobno.
10.
Cyfrowy Portfel był uprzednio oferowany przez Wydawcę Portfela pod nazwą „Android
Pay”, w związku z czym nazwy „Google Pay” oraz „Android Pay” mogą być używane zamiennie dla
oznaczenia Cyfrowego Portfela, a także punktów handlowo-usługowych, bankomatów, aplikacji
mobilnych oraz stron sklepów internetowych, w których możliwe jest dokonywanie transakcji
płatniczych Kartą Płatniczą z użyciem Cyfrowego Portfela.
Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2018 r.

