Platební aplikace Wallet je provozována společností Apple Distribution International se sídlem Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irsko
(dále jen Provozovatel).
Provozovatel umožní provádění plateb pomocí služby Apple Pay prostřednictvím platební aplikace Wallet instalované na zařízení
(např. telefon, tablet, hodinky, dále jen Zařízení NFC) značky Apple, a to v obchodech, které tyto platby podporují a akceptují platební karty.
Apple Pay umožňuje držiteli karty přidání platební karty do aplikace Wallet a správu tokenu.
Držitel karty může s použitím Apple Pay realizovat transakce do výše limitů stanovených pro jednotlivé karty.
Doba platnosti registrace karty v Zařízení NFC je totožná s dobou platnosti karty, nejdéle však 3 roky. Po uplynutí platnosti registrace
karty je potřeba kartu opět registrovat.
Držitel karty bere na vědomí míru rizika spojenou s prováděním bezkontaktních transakcí a je povinen:
a. zabezpečit Zařízení NFC, ve kterém byla provedena registrace karty, pomocí antivirového programu a zajistit jeho pravidelnou
aktualizaci;
b. zabezpečit Zařízení NFC přístupovým heslem, chránit přístupové heslo a jednorázové heslo pro registraci platební karty,
nesdělit a nezpřístupnit je jiné osobě;
c. neumožnit, aby transakce byly prováděny jinou osobou;
d. chránit Zařízení NFC před softwarovým zneužitím a předcházet jeho ztrátě, odcizení nebo zneužití;
e. neprodleně ohlásit Bance ztrátu, odcizení nebo zneužití Zařízení NFC;
f. nesdělovat třetí osobě, s výjimkou autorizace platební operace, údaje o kartě (číslo karty, platnost a CVC/CVV kód).
Provozovatel je oprávněn měnit funkce platební aplikace Wallet a pozastavit nebo ukončit její fungování, a to za podmínek stanovených
v jeho podmínkách užívání aplikace, se kterými klient souhlasil před nainstalováním platební aplikace Wallet.
Pojmy používané v těchto podmínkách a zde neupravené a další podmínky používání platebních karet se řídí Produktovými obchodními
podmínkami pro vydávání a používání platebních karet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen Banka). Banka je
oprávněna jednostranně omezit nebo ukončit provádění transakcí pomocí Zařízení NFC prostřednictvím platební aplikace Wallet.
Pro provádění platebních transakcí prostřednictvím platební aplikace Wallet zpracovává Banka osobní údaje držitelů karet, a to ve
stejném rozsahu jako při použití platební karty. Navíc mohou být zpracovávány údaje zejména týkající se Zařízení NFC, a to za účelem
poskytování zákaznické podpory, řešení sporů a prevence podvodů při poskytování služby. Více informací o zpracování osobních údajů
je uvedeno v dokumentu Poučení o zpracování osobních údajů. O zpracování osobních údajů Provozovatelem informuje Provozovatel
ve svých podmínkách.
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