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1. Johdanto 

Garmin Payn avulla Danske Bankin Mastercard-

maksukortista voi tallentaa virtuaalisen version 

Garmin-laitteelle Garmin Connect-sovelluksen 

kautta. Virtuaalista maksukorttia voi käyttää 

liikkeissä fyysisenä maksuvälineenä Garmin-

laitteen avulla. Garmin Pay ei toimi 

verkkokaupoissa.  

 

Garmin-laitteen virtuaalisella maksukortilla 

tehtävät maksut tapahtuvat kauppiaan 

maksupäätteen lähimaksuominaisuudella 

vastaavalla tavalla kuin fyysisen kortin 

lähimaksuominaisuudella maksettaessa. Garmin-

laitteella maksaminen edellyttää tunnistautumista 

PIN-koodilla ja käyttäjän sykkeen rekisteröintiä. 

Tunnistautumisen jälkeen Garmin-laitteella voi 

maksaa enintään 24 tunnin ajan ilman PIN-koodia. 

 

Nämä Garmin Pay -palvelun sopimus ja ehdot ovat 

voimassa siitä lähtien, kun yhteensopiva kortti 

rekisteröidään Garmin Payhin. 

 

2. Ehdot  

Näitä ehtoja sovelletaan Garmin Pay -palveluun ja 

ne ovat osa Garmin Pay -palvelun sopimusta. Nämä 

ehdot täydentävät Garmin-sovellukseen 

rekisteröidyn yhteensopivan kortin voimassa olevia 

ehtoja, kuten Yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille 

ja Tilin yleisiä ehtoja. Jos muiden ehtojen ja Garmin 

Pay -palvelun ehtojen välillä on ristiriita, 

noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja. Jos näiden 

ehtojen erikielisten versioiden välillä on ristiriita, 

sovelletaan ensisijassa näiden ehtojen 

suomenkielistä versiota.  

 

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille ja muut 

Garmin-sovellukseen rekisteröityä yhteensopivaa 

korttia koskevat voimassa olevat ehdot ovat 

luettavissa osoitteessa 

www.danskebank.fi/Garminpay.  

 

3. Määritelmiä 

Näissä Garmin Pay -palvelun ehdoissa käytetään 

seuraavia määritelmiä: 

 

”Asiakas” tarkoittaa henkilöä, joka on 

yhteensopivan kortin kortinhaltija ja jolle Danske 

Bank on myöntänyt kortin. 

 
”Garmin” tarkoittaa yhtiötä, jonka pääkonttori on 
osoitteessa Garmin Ltd., Mühlentalstrasse 2, 8200 
Schaffhausen, Switzerland 

”Garmin Connect-sovellus” tarkoittaa puhelimeen 

ladattavaa sovellusta, johon voi rekisteröidä 

yhteensopivan kortin.  

 

”Garmin Pay” tarkoittaa Garminin ylläpitämää 

palvelua, jonka kautta voi suorittaa maksuja 

järjestelmään osallistuville kauppiaille Garmin-

laitetta käyttäen. 

 

”Garmin Payn käyttöehdot” tarkoittaa kaikkia niitä 

sopimuksia, jotka syntyvät asiakkaan ja Garminin 

välille Garmin Payn yhteydessä. 

 

”Garmin-laite” tarkoittaa Garmin Pay -palvelua 

tukevaa laitetta. 

 

”Laitteen tilinumero” tarkoittaa rekisteröinnin 

aikana luotavaa yksilöllistä numeroa, joka yhdistää 

yhteensopivan kortin Garmin-laitteeseen.  

 

”Yhteensopiva kortti” tarkoittaa asiakkaalle 

myönnettyä voimassaolevaa Danske Bankin 

Mastercard Debit- tai Credit -korttia, joka voidaan 

rekisteröidä Garmin Payhin. 

 

”Kertakäyttöinen vahvistuskoodi” tarkoittaa 

Garmin Payn rekisteröinnissä käytettävää 

aktivointikoodia. 

 

”PIN-koodi” tarkoittaa Garmin-laitteen suojaukseen 

käytettävää nelinumeroista salasanaa, PIN-koodia. 

 

”Tunnus” tarkoittaa tapahtumakohtaista 

dynaamista suojauskoodia.  

  

4. Garmin Pay -palveluun rekisteröityminen 

Garmin Payhin rekisteröitymiseen vaaditaan 

seuraavat toimet: 
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(i) Yhteensopivan kortin ja Garmin-laitteen 

yhdistävän tilinumeron luonti. Tämä 

tehdään avaamalla Garmin Connect-

sovellus puhelimella ja noudattamalla 

näytöllä annettavia ohjeita. 

(ii) Henkilöllisyyden vahvistaminen joko 

syöttämällä asiakkaalle tekstiviestitse 

lähetettävä kertakäyttöinen vahvistuskoodi 

tai soittamalla rekisteröitymisen aikana 

asiakkaalle ilmoitettavaan 

palvelupuhelinnumeroon.    

(iii) Garmin-laitteen nelinumeroisen PIN-koodin 

luonti. PIN-koodi on pidettävä salassa yhtä 

hyvin kuin yhteensopivan kortin 

tunnusluku. 

 

Garmin Payn käyttö edellyttää näiden sääntöjen ja 

ehtojen hyväksymistä. Säännöt ja ehdot ovat 

luettavissa osoitteessa 

www.danskebank.fi/Garminpay.   

 

Garmin Pay -palvelun tuottaa Garmin, ja palvelua 

käyttävä asiakas sitoutuu noudattamaan Garmin 

Pay -palvelun käyttöehtoja sekä muita sovellettavia 

Garminin tai kolmannen osapuolen sopimuksia. 

Danske Bank ei ole vastuussa Garmin Pay -

palveluun liittyvistä sopimuksista, jotka asiakas 

tekee Garminin tai muiden kolmansien osapuolten 

kanssa, eikä pankki vastaa palvelun tarjoamisesta, 

toiminnoista tai turvallisuudesta. 

 

Danske Bank voi antaa asiakkaan rekisteröidä 

saman yhteensopivan kortin useampaan kuin 

yhteen Garmin-laitteeseen. Asiakkaan on kuitenkin 

suojeltava Garmin-laitettaan ja pidettävä PIN-koodi 

ja muut turvallisuustiedot salassa. 

 

5. Garmin Payn käyttö 

Garmin Payhin rekisteröityessään asiakas suostuu 

seuraavaan:  

(i) Danske Bank käsittelee asiakkaan 

henkilötietoja siten kuin yhteensopivan 

kortin käyttämiseksi Garmin Payn kanssa 

on tarpeen. 

(ii) Danske Bank kerää asiakkaasta 

henkilötietoja Garminin kautta 

varmistaakseen asiakkaan 

henkilöllisyyden, tarkistaakseen asiakkaan 

oikeuden käyttää Garmin Payta ja 

ehkäistäkseen petoksia. 

(iii) Danske Bank jakaa asiakkaan Garmin Pay -

maksutapahtumiin liittyviä anonymisoituja 

tietoja Garminille auttaakseen 

parantamaan ja kehittämään palveluun 

liittyvää teknologiaa. 

(iv) Danske Bank voi näyttää asiakkaan 

viimeisimmät Garmin Pay -

maksutapahtumat Garmin-laitteessa.  

 

Jos Danske Bank korvaa asiakkaan yhteensopivan 

kortin uudella, Garmin Pay saattaa edellyttää 

asiakasta rekisteröimään uuden yhteensopivan 

kortin. 

 

Garmin Payn käyttö seuraaviin tarkoituksiin on 

kielletty: 

(i) Käyttö laittomaan toimintaan. 

(ii) Käyttö, joka voi aiheuttaa vahinkoa Danske 

Bankin järjestelmille tai muille Garmin 

Payn käyttäjille. 

(iii) Käyttö toimintaan, jonka Danske Bank 

kieltää Henkilöasiakkaiden yleisten 

korttiehtojen mukaisesti. 

 

6. Maksaminen 

(i) Ennen Garmin-laitteella maksamista 

asiakkaan on tunnistauduttava PIN-

koodilla. Tunnistautuminen on voimassa 

enintään 24 tuntia ja niin kauan kuin 

Garmin-laite rekisteröi asiakkaan sykkeen.  

(ii) Kun Garmin Payta käytetään liikkeissä, 

Garmin-laite aktivoidaan valitsemalla 

maksamistoiminto, syöttämällä 

tarvittaessa pin ja pitämällä Garmin-

laitetta maksupäätteen lähellä.  

(iii) Kun maksu on vahvistettu, Garmin-laite 

lähettää laitteen tilinumeron ja tunnuksen 

liikkeen maksupäätteeseen. Maksun tiedot 

vahvistetaan tarkistamalla, että tunnus on 

yksilöllinen ja yhdistetty laitteen 

tilinumeroon. Tämän jälkeen maksu 

voidaan veloittaa korttiin liitetyltä tililtä.  

 

7. Maksurajat 

http://www.danskebank.fi/fitbitpay
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Kun asiakas on tunnistautunut PIN-koodilla, Garmin 

Paylla voi maksaa minkä suuruisia summia 

tahansa. Yhteensopivaan korttiin sovellettavat 

käyttörajoitukset koskevat myös Garmin Paylla 

tehtäviä maksutapahtumia. 

 

8. Turvallisuus 

Näiden ehtojen mukaisten muiden velvollisuuksien 

ja vastuiden lisäksi asiakkaan on kohtuullisella 

tavalla varmistettava kaikkien Garmin Payn käytön 

yhteydessä Garmin-laitteella näkyvien tai sille 

tallennettujen tietojen luottamuksellisuus. Käyttäjä 

on yksin vastuussa Garmin-laitteen 

turvallisuudesta ja tietoturvasta. Käyttäjän on 

erityisesti huolehdittava seuraavasta: 

(i) Garmin-laitteen riittävä turvallisuus, 

mukaan lukien PIN-koodin käyttö. 

(ii) PIN-koodia tai muita turvallisuustietoja ei 

saa milloinkaan luovuttaa kenellekään. Jos 

asiakas epäilee jonkun tietävän hänen 

turvallisuustietonsa, hänen on välittömästi 

vaihdettava ne tai poistettava Garmin 

Payhin rekisteröidyt yhteensopivat kortit 

palvelusta. 

(iii) Käyttäjän on varmistettava, että muut 

henkilöt eivät pääse maksamaan hänen 

Garmin-laitteellaan niiden 24 tunnin 

aikana, jolloin tunnistautuminen on 

voimassa.  

 

Garmin ei tallenna asiakkaan fyysisen 

yhteensopivan kortin tietoja, eikä yhteensopivan 

kortin tietoja tallenneta Garmin Connect-

sovellukseen tai Garmin-laitteeseen. Maksut 

tapahtuvat asiakkaan nimenomaiseen Garmin-

laitteeseen yhdistettyä laitteen tilinumeroa 

käyttäen. Tätä laitteen tilinumeroa ei voi kopioida tai 

käyttää muihin tarkoituksiin. 

 

 

9. Garmin Pay -palveluun tehtävät muutokset 

Garmin voi muuttaa Garmin Pay -palvelua milloin 

tahansa tai lopettaa palvelun. Lisätietoja asiakas 

saa Garminilta.  

 

Danske Bank tekee näihin sääntöihin ja ehtoihin 

muutoksia Henkilöasiakkaiden Yleisten 

korttiehtojen mukaisesti. Kun muutoksia tehdään, 

asiakasta voidaan pyytää lukemaan ja hyväksymään 

muutokset ennen Garmin Payn käytön jatkamista. 

 

10. Garmin Pay -palvelun keskeytys ja poisto 

Danske Bank voi kieltäytyä rekisteröimästä 

asiakasta Garmin Pay -palveluun tai estää tai 

rajoittaa asiakkaan yhteensopivan kortin käyttöä 

Henkilöasiakkaiden Yleisten korttiehtojen 

mukaisesti.  

 

Jos asiakkaan Garmin-laite katoaa tai varastetaan, 

asiakkaan on välittömästi otettava yhteyttä Danske 

Bankiin ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin 

yhteensopivan korttinsa sulkemiseksi tai 

poistamiseksi Garmin Paysta Henkilöasiakkaiden 

Yleisten korttiehtojen mukaisesti.  

 

Jos asiakas vaihtaa Garmin-laitteen toiseen 

laitteeseen ja hän haluaa jatkaa Garmin Payn 

käyttämistä, hänen on poistettava yhteensopiva 

korttinsa vanhasta Garmin-laitteesta ja 

rekisteröitävä Garmin Pay uudelle laitteelle. 

 

11. Irtisanominen  

Danske Bank voi irtisanoa tämän sopimuksen 

Henkilöasiakkaiden Yleisten korttiehtojen 

mukaisesti. 

 

Jos Garmin lopettaa Garmin Pay -palvelun, tämä 

sopimus päättyy heti ilman eri toimenpiteitä.  

 

Asiakas voi lopettaa Garmin Payn milloin tahansa 

poistamalla yhteensopivan korttinsa tiedot Garmin 

Connect-sovelluksesta. 

Jos asiakkaan tili tai yhteensopiva kortti 

irtisanotaan yhteensopivaa korttia koskevien 

ehtojen mukaisesti, yhteensopivan kortin käyttö 

Garmin Pay -palvelussa päättyy ilman eri 

toimenpiteitä. 

  

12. Asiakkaan vastuu 

Asiakas vastaa Garmin Pay -palveluun 

rekisteröitymisen sekä Garmin Pay -

maksutapahtumien valtuuttamisen yhteydessä 

antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 
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Jos asiakkaan Garmin-laite katoaa tai varastetaan, 

asiakkaan on välittömästi otettava yhteyttä Danske 

Bankiin ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin 

yhteensopivan korttinsa sulkemiseksi 

Henkilöasiakkaiden Yleisten korttiehtojen 

mukaisesti tai poistamiseksi Garmin Paysta. 

 

Jos asiakas epäilee jonkun tietävän hänen PIN-

koodinsa, hänen on tarvittaessa vaihdettava se tai 

poistettava yhteensopiva korttinsa Garmin Paysta. 

Garmin Pay on tarkoitettu asiakkaan käytettäväksi 

henkilökohtaisesti. Garmin-laitetta ja siihen liittyvää 

PIN-koodia saa käyttää vain asiakas, jonka kanssa 

käytöstä on sovittu. Jos asiakas antaa toisen 

henkilön käyttää Garmin-laitettaan tai PIN-

koodiaan, asiakas vastaa kaikista toisen henkilön 

Garmin-laitteella tekemistä maksuista.  

 

Jos asiakkaan tililtä on tehty oikeudeton 

maksutapahtuma tai asiakkaan tilille tai tililtä tehty 

maksu on virheellinen, asian oikaisemisessa 

noudatetaan asiakkaan yhteensopivan kortin ehtoja. 

 

Jos Garmin Pay -palveluun rekisteröity 

yhteensopiva kortti katoaa tai varastetaan tai se 

muusta syystä saattaa joutua väärinkäytösten 

kohteeksi tai jos PIN-koodi tai muu turvallisuustieto 

päätyy valtuuttamattoman henkilön tietoon, asiassa 

noudatetaan asiakkaan yhteensopivan kortin ehtoja. 

 

13. Hinnat ja maksut 

Danske Bank tarjoaa Garmin Payn toistaiseksi 

maksutta. Kortin käytöstä veloitetaan 

yhteensopivaan korttiin sovellettavan hinnaston 

mukaisesti.  

 

14. Danske Bankin vastuu  

Danske Bankin vastuiden osalta noudatetaan 

asiakkaan yhteensopivan kortin ehtoja. 

 

Garmin Pay on Garminin tuottama palvelu, ja se 

tarvitsee toimiakseen muita kolmansia osapuolia, 

kuten asiakkaan matkapuhelinoperaattoria. Danske 

Bank ei ole vastuussa viivästyksistä, keskeytyksistä 

tai muista häiriöistä, jotka estävät Garmin Payn 

käytön.  
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