Zasady korzystania z kart płatniczych oferowanych przez Edenred Polska Sp. z
o.o. w ramach usługi Apple Pay
Karta Wirtualna (Token) w aplikacji Apple Pay. Karta Wirtualna (Token)
umożliwia wykonywanie płatności w tym zbliżeniowych za pośrednictwem
urządzeń mobilnych np. telefonu. Karta Wirtualna (Token) jest powiązana z
plastikową Kartą udostępnioną Użytkownikowi przez Edenred. Generowania
Karty Wirtualnej można dokonać wyłącznie wtedy, gdy plastikowa Karta jest
aktywna. W przypadku zablokowania, zastrzeżenia bądź zamknięcia
plastikowej Karty dokonywanie transakcji za pomocą Tokena nie będzie
możliwe.
Warunki umożliwiające korzystanie z Karty Wirtualnej (Tokena):
•
•
•
•
•

•

posiadanie ważnej i aktywnej Karty plastikowej Edenred,
zarejestrowanie Karty na myedenred.pl przez Użytkownika,
podanie przy rejestracji prawidłowego adresu email Użytkownika, który
jest wykorzystywany w procesie generowania Karty Wirtualnej,
posiadanie aplikacji Wallet (Aplikacja) na urządzeniu mobilnym
wskazanym przez Dostawcę Usługi Apple Pay (Apple),
spełnienie wymagań zgodnych z zapisami regulaminów aplikacji
umożliwiających transakcje bezgotówkowe z wykorzystaniem urządzeń
mobilnych udostępnianych przez usługodawców zewnętrznych,
posiadanie urządzenia Apple, które spełnia wymagania dotyczące
oprogramowania oraz obsługi komunikacji NFC potrzebnego do
obsługi Aplikacji (lista urządzeń jest dostępna na stronie
myedenred.pl/apple-pay)

Karta Wirtualna jest tworzona w trakcie procesu Tokenizacji Karty plastikowej.
Dla jednej Karty może zostać wygenerowany wyłącznie jeden unikalny Token
przypadający na jedno urządzenie. W przypadku wymiany Karty i otrzymania
duplikatu lub wymiany urządzenia należy ponownie przeprowadzić
Tokenizację.
Karta Wirtualna może być dostępna na różnych urządzeniach, na których jej
Użytkownik korzysta z Aplikacji – z zastrzeżeniem, że dana Karta Wirtualna jest
przypisana do konkretnego urządzenia, na którym dokonano Tokenizacji Karty
plastikowej.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć Kartę Wirtualną ze swojego
urządzenia mobilnego. Ponowna Tokenizacja będzie wymagała
wygenerowania nowego Tokena (nowej Karty Wirtualnej z nowym numerem).
Usunięcie Karty Wirtualnej nie wpływa na status powiązanej z nią Karty
plastikowej.

Użytkownik może dodać kartę do Apple Pay pod warunkiem, że karta będzie
aktywna, tj. nie będzie zastrzeżona ani zablokowana w rozumieniu
Regulaminu Karty Edenred dostępnego po zalogowaniu na stronie
myedenred.pl
Użytkownik karty ma możliwość dodania do Apple Pay więcej niż jednej karty.
Pierwsza dodana karta ustawi się domyślnie do dokonywania płatności.
Użytkownik Apple Pay przed dokonaniem transakcji może wybrać kartę, którą
zamierza zrealizować transakcję. W przypadku niedokonania wyboru,
transakcja zostanie zrealizowana Kartą domyślną (Token domyślnie używany
do płatności za pomocą Apple Pay).
Za pośrednictwem Karty Wirtualnej możliwe jest dokonywanie wyłącznie
płatności bezgotówkowych w tym zbliżeniowych do kwot zgodnych z
ustalonymi limitami dla powiązanej z nią Karty plastikowej, z zastrzeżeniem, że:
•

autoryzacja płatności odbywa się poprzez zbliżenie do Terminala POS
urządzenia, na którym zainstalowana jest Karta Wirtualna oraz użycie
Touch ID lub Face ID w zależności od posiadanego urządzenia Apple.
W niektórych przypadkach terminal może wymagać również podania
PIN-u do karty.

Edenred nie ponosi odpowiedzialności za płatności wykonane przy pomocy
Karty Wirtualnej przez osobę trzecią, której zostało udostępnione urządzenie
mobilne z zainstalowaną Aplikacją i Kartą Wirtualną.
Edenred nie pobiera opłat z tytułu wygenerowania czy dodania Karty do
Aplikacji. Wszelkie opłaty za korzystanie z danej Karty Wirtualnej są
analogiczne z opłatami obowiązującymi przy transakcjach ich plastikowymi
odpowiednikami.
Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku zmiany urządzeń Apple, należy
usunąć wszystkie karty z Aplikacji.
Pytania dotyczące usługi Apple Pay oraz obsługi urządzeń Apple w zakresie
Apple Pay należy kierować do Apple: https://support.apple.com/apple-pay
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się Regulamin
Karty Edenred dostępny po zalogowaniu na stronie myedenred.pl
Apple Pay, logo Apple, iPhone, iPad, Apple Watch, Touch ID i Face ID są znakami towarowymi firmy
Apple Inc.

