3.

Regulamin
korzystania
z
Kart
Kredytowych Nest Banku oferowanych
Klientom Biznesowym w ramach Portfeli
Mobilnych
(obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.)

Postanowienia ogólne
§1
Regulamin korzystania z Kart Kredytowych Nest Banku
oferowanych Klientom Biznesowym w ramach Portfeli
Mobilnych (Regulamin) określa warunki, na jakich
Użytkownik Karty może korzystać z aplikacji płatniczych
zewnętrznych dostawców, współpracujących z Nest Bankiem
S.A. (Bank).
§2
1. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim wymienione poniżej
określenia oznaczają:
1) Karta – karta kredytowa VISA albo innej organizacji
płatniczej wydawana przez Bank Klientom
Biznesowym, na podstawie Umowy Karty Kredytowej,
pozwalająca na dokonywanie Transakcji w ciężar
Limitu Kredytowego uruchomionego w Rachunku
Karty Kredytowej,
2) Karta Mobilna - cyfrowa postać Karty utworzona i
zarejestrowana w Portfelu Mobilnym zainstalowanym
przez Użytkownika Karty na przystosowanym
urządzeniu, posiadająca unikalny numer (token),
3) Portfel Mobilny - aplikacja dostawcy zewnętrznego,
współpracującego
z
Bankiem,
umożliwiająca
rejestrację Kart Mobilnych i dokonywanie Transakcji
Kartami Mobilnymi. O współpracy z danym dostawcą
Bank informuje na Stronie Internetowej Banku.
2. Pozostałe, nie ujęte w ust. 1 określenia pisane w
Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w
Regulaminie kart kredytowych Nest Banku, Obszar
Mikroprzedsiębiorstw.
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Karty Mobilne
§3
1. Karta Mobilna umożliwia dokonywanie Transakcji w
sposób zgodny ze specyfikacją Portfela Mobilnego.
2. Transakcje realizowane są do wysokości Limitu
Kredytowego uruchomionego w Rachunku Karty
Kredytowej, oraz do wysokości limitów określonych w
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Umowie Karty Kredytowej, dla której została utworzona
Karta Mobilna.
Autoryzacja Transakcji dokonywanej Kartą Mobilną
następuje poprzez:
1) zalogowanie się do Portfela Mobilnego i
zatwierdzenie
Transakcji
dokonywanej
w
aplikacjach mobilnych, albo
2) zbliżenie urządzenia, na którym zarejestrowana jest
Karta Mobilna do czytnika zbliżeniowego i
potwierdzenie numerem PIN lub bez dodatkowego
potwierdzenia numerem PIN - w przypadku
wykonywania Transakcji Zbliżeniowej na terenie
Polski do kwoty 50 złotych włącznie dla
jednorazowej
Transakcji.
Wysokość
limitu
kwotowego
dla
Transakcji
Zbliżeniowych
przeprowadzanych poza granicami Polski jest
ustalana odpowiednio przez Organizację VISA i
może
być
różna
od
wysokości
limitu
obowiązującego na terenie Polski.
Utworzenie Karty Mobilnej jest możliwe dla aktywnej
Karty, na urządzeniu zgodnym ze specyfikacją Portfela
Mobilnego.
Kartą Mobilną może posługiwać się jedynie Użytkownik
Karty, dla której utworzono Kartę Mobilną.
Użytkownik Karty może utworzyć dowolną liczbę Kart
Mobilnych, na dowolnych urządzeniach. Użytkownik
Karty samodzielnie zarządza Kartami Mobilnymi w
Portfelach Mobilnych oraz aktualizuje dane osobowe i
dane Kart Mobilnych.
W przypadku utworzenia wielu Kart Mobilnych w jednym
Portfelu Mobilnym, przed dokonaniem Transakcji
Użytkownik Karty dokonuje wyboru Karty Mobilnej. W
przeciwnym przypadku Transakcja zostanie zrealizowana
Kartą Mobilną ustawioną w Portfelu Mobilnym jako karta
domyślna.
W przypadku zaistnienia ryzyka nieuprawnionego użycia
Karty Mobilnej, w szczególności w wyniku utraty
urządzenia, na którym znajduje się Karta Mobilna,
Użytkownik Karty jest zobowiązany do podjęcia działań
określonych przez dostawcę Portfela Mobilnego
zapobiegających
nieuprawnionemu
użyciu
Karty
Mobilnej, w szczególności usunięcia Karty Mobilnej z
urządzenia, na którym została ona zarejestrowana.
Usunięcie Karty Mobilnej uniemożliwi osobom
nieuprawnionym posługiwanie się Kartą Mobilną,
natomiast nie ma wpływu na działanie Karty, dla której
Karta Mobilna została utworzona, ani pozostałych Kart
Mobilnych.
Zastrzeżenie bądź zablokowanie Karty uniemożliwia
korzystanie z utworzonych dla niej Kart Mobilnych.
Z uzasadnionych względów bezpieczeństwa oraz ochrony
interesów Użytkownika Karty, dokonanie Transakcji,
niezależnie od jej kwoty, może być warunkowane
użyciem Karty zamiast Karty Mobilnej.

11. Użytkownik Karty korzystający z Karty Mobilnej,
niezależnie od obowiązków określonych odpowiednio w
Regulaminie Nest Karty Kredytowej lub Regulaminie kart
kredytowych Nest Banku, Obszar Mikroprzedsiębiorstw,
jest dodatkowo zobowiązany do:
1) właściwego zabezpieczenia urządzenia, na którym
zarejestrowana jest Karta Mobilna,
2) nieudostępniania urządzenia, na którym
zarejestrowana jest Karta Mobilna osobom
nieuprawnionym.
12. Warunkiem korzystania z Karty Mobilnej jest uprzednia
akceptacja przez Użytkownika Karty warunków
świadczenia usług dostawcy Portfela Mobilnego
dotyczących korzystania z Karty Mobilnej.
13. W przypadku zaprzestania świadczenia usługi przez
dostawcę Portfela Mobilnego lub zaprzestania przez Bank
współpracy z danym dostawcą Portfela Mobilnego:
1)
obowiązki Banku w stosunku do zleconych
wcześniej Transakcji zostaną wykonane zgodnie z
treścią Regulaminu;
2)
dane dotyczące Portfela Mobilnego będą dostępne
dla użytkownika Portfela Mobilnego przez okres 90
dni od dnia zaprzestania współpracy, o której mowa
powyżej.
Postanowienia końcowe
1.

2.

§4
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu kart
kredytowych Nest Banku, Obszar Mikroprzedsiębiorstw
oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Zmiany postanowień Regulaminu Bank wprowadza
odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w
Regulaminie kart kredytowych Nest Banku, Obszar
Mikroprzedsiębiorstw.
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