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Lisäehdot kortin rekisteröimiseksi Google Payssa 

KORTINHALTIJAN SUOSTUMUS JA GOOGLEN 

TIETOJENSAANTIOIKEUS 

Lataamalla Google Pay -sovelluksen ja hyväksymällä Google 

LCC:n (jäljempänä ”Google”) käyttöehdot sekä hyväksymällä 

nämä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen (Y-tunnus 

1078693-2, osoite Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK, 

jäljempänä ”Pankki” tai ”Danske Bank”) lisäehdot ja 

rekisteröimällä Kortin Google Pay -sovellukseen kortinhaltija 

(jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu sopimukseen sekä Googlen 

että Danske Bankin kanssa Kortin käyttämisestä 

maksamiseen Google Payllä. 

 

Hyväksymällä nämä Pankin lisäehdot Käyttäjä antaa samalla 

suostumuksensa siihen, että Pankki saa välittää jäljempänä 

mainittuja tietoja Googlelle. Suostumus on mahdollista 

peruuttaa koska tahansa pyytämällä Pankkia poistamaan 

Kortin käyttömahdollisuus Google Payssa tai poistamalla 

Kortti itse Google Pay -sovelluksesta. Kortin poistamisen 

jälkeen Google Pay ei ole enää Käyttäjän käytettävissä 

kyseisen Kortin osalta.  

 

Pankki luovuttaa Googlelle Googlen käyttöehdoissa mainittuja 

tietoja Käyttäjästä ja Käyttäjän maksutapahtumista edellä 

tarkoitetun suostumuksen perusteella sekä tämän 

sopimuksen täytäntöön panemiseksi ja Googlen oikeutettujen 

etujen toteuttamiseksi. Googlelle luovutettavia tietoja ovat 

esimerkiksi: 

 Maksutapahtumatiedot, kuten maksun määrä, aika, 

maksutapahtumatyyppi, valuutta, myyjän nimi ja osoite 

 Maksutapahtuman tila, kuten keskeneräinen, 

hyväksytty, hylätty, hyvitys 

 Maksunsaajan viite 

 Mahdolliset alennukset 

 Mahdolliset asiakasviestit myyjältä 

Google käyttää käyttöehtojensa mukaan tämän sopimuksen 

perusteella saamaansa tietoa Googlen käyttöehtojen ja 

Googlen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. 

Google voi käyttää tietoja esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin: 

 Täyttääkseen sopimukseen perustuvat velvoitteensa 

 Antaakseen tietoja maksutapahtumista Käyttäjälle 

 Petosten ehkäisemistä ja havaitsemista varten 

 Voimassa olevien lakien ja asetusten noudattamiseksi 

 Vastatakseen viranomaiskyselyihin 

 Googlen maksupalvelujen toteuttamiseksi  

 Liiketoiminnan raportointia varten (ei kolmannelle 

osapuolelle) 

 Googlen maksupalvelujen mainostamista varten 

 Täyttääkseen raportointivelvollisuutensa kolmansille 

osapuolille koskien Googlen maksupalvelujen 

käyttäjien hankintaa  

 Parantaakseen Google Payn ja Googlen 

maksupalvelujen käyttäjien käyttökokemusta 

 Tehdäkseen markkinointitutkimusta 

 Mihin tahansa käyttötarkoitukseen, johon Käyttäjä on 

antanut Googlelle suostumuksen 

Google voi käsitellä edellä tarkoitettuja tietoja myös EU:n 

ulkopuolella ja voi muuttaa tietojen käyttötarkoitusta Google 

Payn käyttöehdoissa sovitulla tavalla. 

 

PANKIN LISÄEHDOT KORTIN REKISTERÖIMISEKSI 

GOOGLE PAYSSA 

Näitä lisäehtoja sovelletaan Danske Bank A/S, Suomen 

sivuliikkeen myöntämän maksukortin rekisteröintiin ja 

käyttöön Google Pay -sovelluksessa/Mobiililaitteessa. 

 

1 Johdanto ja soveltamisala 

1.1 Google Pay mahdollistaa maksujen tekemisen 

käyttäen Danske Bankin MasterCard -maksukorttia 

Google Payn kautta. 

1.2 Nämä ehdot ovat voimassa ja niitä sovelletaan siitä 

alkaen, kun Käyttäjä rekisteröi Danske Bankin 

hyväksymän yhteensopivan Mastercard Debit- tai 

Credit -kortin (jäljempänä ”Kortti”) Google Pay -

sovellukseen tai Google Pay -toimintoon 

Mobiililaitteessa. Käyttäjä hyväksyy nämä lisäehdot 

Kortin rekisteröinnin yhteydessä. Näiden ehtojen 

lisäksi Korttiin sovelletaan muita voimassa olevia 

ehtoja, kuten Pankin kulloinkin voimassa olevia Yleisiä 

korttiehtoja henkilöasiakkaille tai Yleisiä korttiehtoja 

yritysasiakkaille ja Tili- ja maksupalveluehtoja. 

1.3 Jos muiden Pankin ehtojen ja näiden ehtojen välillä on 

ristiriita, noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja.  

1.4 Pankin Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille tai 

yritysasiakkaille ja muut Sovellukseen rekisteröityä 

Korttia koskevat kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat 

luettavissa osoitteessa www.danskebank.fi. 

1.5 Pankin ehtojen lisäksi voimassa ovat myös 

Sovelluksen ja laitteen toimittajan omat ehdot. Pankki 

ei vastaa sopimuksista, jotka Käyttäjä solmii 

Sovelluksen toimittajan kanssa tai sopimuksista, joita 

Käyttäjä solmii kolmannen osapuolen kanssa 

Sovelluksen tai Mobiililaitteen käyttämiseksi. 

http://www.danskebank.fi/
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2 Määritelmät 

”Google Pay” tarkoittaa Googlen tuottamaa palvelua, 

jonka kautta voi suorittaa maksuja järjestelmään 

osallistuville kauppiaille Sovelluksen avulla. 

 

”Sovellus” tarkoittaa ohjelmistoa, jota käytetään Kortin 

rekisteröimiseksi ja käyttämiseksi maksutapahtumien 

toteuttamista varten. 

”Google Payn käyttöehdot” tarkoittaa kaikkia niitä 

sopimuksia, jotka syntyvät Käyttäjän ja Googlen välille 

Google Payn yhteydessä. 

 

”Mobiililaite” tarkoittaa matkapuhelinta, tablettia, kelloa, 

ranneketta tai muuta vastaavaa laitetta, josta voi 

muodostaa yhteyden Internetiin tai muuhun puhelin- tai 

dataliikenneverkkoon Kortin rekisteröintiä varten tai 

johon Kortti on rekisteröity. 

”Tunniste” tarkoittaa Käyttäjän Mobiililaitteen 

suojaamiseksi asetettua PIN-koodia, biometristä 

tunnistetta, kuten sormenjälkeä, tai muuta vastaavaa 

laitteeseen syötettävää salasanaa tai tunnistetta. 

”Virtuaalinen tilinumero” tarkoittaa 

rekisteröintiprosessin aikana turvallisuussyistä luotua 

kuvitteellista tilinumeroa, joka yhdistää Kortin 

käytettävään Sovellukseen/Mobiililaitteeseen ja edustaa 

rekisteröityä Korttia.  

 

Edellä esitettyjen määritelmien lisäksi voidaan soveltaa 

Pankin yleisiin ehtoihin sisältyviä määritelmiä. 

3 Kortin rekisteröinti Sovelluksessa/Mobiililaitteessa 

3.1 Käyttäjä voi rekisteröidä Kortin avaamalla 

Sovelluksen tai Mobiililaitteessa olevan vastaavan 

toiminnon ja noudattamalla ohjeita 

Sovelluksessa/Mobiililaitteessa, jossa Kortti on 

tarkoitus rekisteröidä. Pankki vahvistaa Käyttäjän 

henkilöllisyyden joko toimittamalla Käyttäjälle 

kertakäyttöisen rekisteröinnin yhteydessä käytettävän 

vahvistuskoodin Käyttäjän Pankille ilmoittamaan 

matkapuhelinnumeroon, tai puhelun yhteydessä 

käyttämällä sähköistä tunnistautumista, mikäli 

Käyttäjä soittaa rekisteröitymisen aikana Pankin 

ilmoittamaan palvelupuhelinnumeroon.  

3.2 Rekisteröinnin yhteydessä luodaan Virtuaalinen 

tilinumero, joka tarvitaan yhdistämään Kortti 

käytettävään laitteeseen/Sovellukseen. Virtuaalista 

tilinumeroa käytetään maksutapahtuman 

vahvistamiseen kortin numeron sijasta. 

3.3 Samaan Sovellukseen/Mobiililaitteeseen on 

mahdollista rekisteröidä useita Käyttäjän Kortteja 

Sovelluksesta/Mobiililaitteesta riippuen. Sama Kortti 

on myös mahdollista rekisteröidä useassa 

Sovelluksessa/Mobiililaitteessa. Käyttäjän on 

kuitenkin jatkuvasti huolehdittava Mobiililaitteen 

tietoturvasta sekä PIN-koodin ja muiden 

turvallisuustietojen pitämisestä salassa.  

3.4 Kortin rekisteröinnin jälkeen kortista muodostettu 

Virtuaalinen tilinumero tallennetaan 

Sovelluksessa/Mobiililaitteessa.  

3.5 Pankki voi kieltäytyä rekisteröimästä Korttia 

Sovellukseen/Mobiililaitteeseen tai estää tai rajoittaa 

Käyttäjän Kortin käyttöä Henkilöasiakkaiden ja 

Yritysasiakkaiden yleisten korttiehtojen mukaisesti. 

 

4 Kortin käyttö Sovelluksessa/Mobiililaitteessa  

4.1 Kun Kortti on rekisteröity 

Sovelluksessa/Mobiililaitteessa, sillä voi maksaa 

yrityksen myyntipisteessä Mobiililaitteella ja 

verkkokaupassa myös Sovelluksella. Maksu 

suoritetaan Mobiililaitteella samalla tavalla kuin 

käytettäessä Kortin lähimaksuominaisuutta.  

4.2 Mobiililaitteen käyttö maksamiseen katsotaan 

maksutoimeksiannoksi. Käyttäjä hyväksyy 

maksutapahtuman viimeistään käyttämällä 

Tunnistetta, joka vastaa Käyttäjän vahvistusta. Korttia 

koskevissa Pankin kulloinkin voimassa olevissa 

Yleisissä ehdoissa yritysasiakkaille ja Yleisissä 

ehdoissa henkilöasiakkaille on tarkemmat tiedot 

maksutoimeksiannon toteuttamisesta. 

4.3 Kaikki yritykset eivät välttämättä hyväksy maksamista 

Sovelluksen/Mobiililaitteen avulla, vaikka ne 

hyväksyisivät korttimaksun. 

4.4 Pankki toimittaa tiedot maksutapahtumista Googlelle, 

jotta uudet maksutapahtumat näkyvät Käyttäjän 

Mobiililaitteessa/Sovelluksessa.  

4.5 Mikäli Kortti vaihtuu, Käyttäjän tulee mahdollisesti 

rekisteröidä uusi Kortti uudelleen Mobiililaitteessa.  

Jos Mobiililaitteeseen tehdään muutoksia tai se 

vaihdetaan, Käyttäjän tulee poistaa Kortti kyseisestä 

Mobiililaitteesta ja rekisteröidä se uudelleen uudessa 

Mobiililaitteessa. 

4.6 Google Payn käyttö seuraaviin tarkoituksiin on 

kielletty: 

(i) Käyttö laittomaan toimintaan. 
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(ii) Käyttö, joka voi aiheuttaa vahinkoa Pankin 

järjestelmille. 

(iii) Käyttö toimintaan, jonka Pankki kieltää kulloinkin 

voimassa olevien henkilöasiakkaiden tai 

yritysasiakkaiden yleisten korttiehtojen mukaisesti. 

 

5 Maksurajat 

5.1 Kun Käyttäjä on tunnistautunut Tunnisteella, 

Sovelluksella voi maksaa Mobiililaitteen avulla 

lähimaksuja ilman maksurajoja.  

5.2 Sovelluksessa/Mobiililaitteessa rekisteröityyn Korttiin 

ja sen käyttöön sovelletaan samoja maksukorttia 

koskevia maksurajoja kuin Korttiin yleisesti. 

6 Turvallisuus 

6.1 Rekisteröidyn Kortin tietoja ei tallenneta sellaisenaan 

Sovellukseen/Mobiililaitteeseen. Maksut suoritetaan 

Virtuaalisella tilinumerolla, joka on yhdistetty suoraan 

Sovellukseen/Mobiililaitteeseen.  

6.2 Jos Kortti on tallennettu Mobiililaitteeseen, Käyttäjän 

on valvottava laitetta hyvin, ja se on suojattava 

ryhtymällä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin 

suojaustoimiin. 

6.3 Käyttäjä vastaa Mobiililaitteensa ja Sovelluksen 

käytön turvallisuudesta. Erityisesti Käyttäjän on 

(i) otettava käyttöön asianmukaiset turva-asetukset 

Mobiililaitteessa valmistajan tietoturvaohjeiden ja -

päivitysten mukaisesti. Mobiililaite tai muu laite, 

josta Sovellusta käytetään, tulee olla suojattu 

Tunnisteella. 

(ii) huolehdittava siitä, etteivät muut henkilöt saa 

tietoonsa henkilökohtaisia Tunnisteita tai muita 

turvallisuustietoja. Kirjallisessa muodossa olevaa 

Tunnistetta, kuten PIN-koodia, ei saa säilyttää 

Sovelluksen/Mobiililaitteen lähellä ja/tai 

sellaisessa muodossa, että sen käyttötarkoitus on 

helposti selvitettävissä. 

(iii) huolehdittava siitä, etteivät muut henkilöt pääse 

maksamaan Käyttäjän 

Sovelluksella/Mobiililaitteella. Tämä edellyttää, 

että ainoastaan Käyttäjän biometriset 

tunnistetiedot voivat olla rekisteröitynä 

Mobiililaitteeseen ja muunlainen käytössä oleva 

Tunniste on ainoastaan Käyttäjän tiedossa. 

6.4 Pankilla on oikeus sulkea Kortti tietyissä tapauksissa 

kulloinkin voimassa olevien henkilöasiakkaiden 

yleisten korttiehtojen ja yritysten yleisten korttiehtojen 

mukaisesti, esimerkiksi turvallisuussyistä. 

7 Käyttäjän vastuu  

7.1 Käyttäjä vastaa niiden tietojen oikeellisuudesta, jotka 

Käyttäjä antaa rekisteröidessään Kortin 

Sovelluksessa/Mobiililaitteessa. 

7.2 Käyttäjän tulee säilyttää ja käsitellä 

Sovellusta/Mobiililaitetta turvallisesti niin, ettei 

kukaan voi käyttää sitä ilman lupaa. Jos 

Sovellusta/Mobiililaitetta säilytetään paikassa, jossa 

varkauden riski on suuri, on Käyttäjän valvottava sitä 

jatkuvasti. Jos paikkaan, jossa 

Sovellusta/Mobiililaitetta säilytetään yleensä tai 

satunnaisesti tehdään murto, Käyttäjän on 

tarkastettava, ettei sitä ole varastettu.  

7.3 Jos Sovellus/Mobiililaite katoaa tai varastetaan, tai 

muusta syystä joutuu väärinkäytösten kohteeksi, tai 

on epäilys siitä, että ulkopuolinen on päässyt 

käyttämään Käyttäjän Korttia Sovelluksessa, 

Käyttäjän on välittömästi otettava yhteyttä Pankkiin ja 

ryhdyttävä tarvittaviin toimiin Korttinsa/Korttiensa 

sulkemiseksi tai poistamiseksi Sovelluksesta. 

7.4 Sovelluksen/Mobiililaitteen Tunnisteen käsittelylle 

asetetaan samat vaatimukset kuin Korttia koskevissa 

Pankin kulloinkin voimassa olevissa 

henkilöasiakkaiden tai yritysasiakkaiden yleisissä 

korttiehdoissa on asetettu henkilökohtaisen 

salasanan ja tunnisteiden käsittelylle. Mikäli Käyttäjä 

epäilee, että ulkopuolinen henkilö on saanut tietoonsa 

Tunnisteen, tulee Tunniste vaihtaa heti ja tarvittaessa 

poistaa Kortin rekisteröinti 

Sovelluksessa/Mobiililaitteessa tai sulkea Kortti. 

7.5 Jos Käyttäjä jakaa Mobiililaitteen toisen henkilön 

kanssa, Käyttäjä on vastuussa myös kaikista niistä 

maksuista, joita toinen henkilö tekee Käyttäjän 

Sovelluksessa/Mobiililaitteessa.  

7.6 Jos Käyttäjän tililtä on tehty oikeudeton 

maksutapahtuma tai Käyttäjän tilille tai tililtä tehty 

maksu on virheellinen, asian käsittelyssä noudatetaan 

Korttiin sovellettavia ehtoja. Käyttäjällä on sama 

vastuu Käyttäjän Sovelluksella/Mobiililaitteella 

tehdyistä oikeudettomista maksutapahtumista kuin 

Käyttäjän Kortilla muulla tavalla tehdyistä 

oikeudettomista maksutapahtumista. Lisätietoja 

vastuusta oikeudettomissa maksutapahtumissa on 

kyseisen Kortin ehdoissa osoitteessa 

www.danskebank.fi. 
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8 Muutokset toimittajan palvelussa 

8.1 Sovelluksen toimittaja voi muuttaa palvelun ehtoja tai 

lopettaa palvelun tuottamisen.   

8.2 Pankki ei vastaa Sovelluksen tuottamisesta tai 

ylläpidosta eikä palvelun toimivuudesta tai 

turvallisuudesta. Pankki ei vastaa siitä, että 

Sovelluksen toimittaja lopettaa palvelun tuottamisen.  

9 Hinta 

Kortin käytöstä maksutapahtumiin 

Sovelluksessa/Mobiililaitteessa veloitetaan Korttiin 

sovellettavan kulloinkin voimassa olevan hinnaston 

mukaisesti.  

 

10 Ehtojen muutos 

Pankki voi tehdä näihin ehtoihin muutoksia. Ehtojen 

muuttamiseen sovelletaan Pankin kulloinkin voimassa olevia 

henkilöasiakkaiden tai yritysasiakkaiden yleisiä korttiehtoja ja 

niissä kerrottua muutosmenettelyä. Kun muutoksia tehdään, 

Asiakasta voidaan pyytää lukemaan ja hyväksymään 

muutokset ennen Sovelluksen käytön jatkamista. 

 

11 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

11.1 Pankki voi irtisanoa tai purkaa tämän 

lisäsopimuksen Pankin kulloinkin voimassa olevien 

henkilöasiakkaiden tai yritysasiakkaiden yleisten 

korttiehtojen mukaisesti.  

11.2 Käyttäjä voi poistaa Kortin rekisteröinnin ja lopettaa 

palvelun milloin tahansa poistamalla Korttinsa tiedot 

Sovelluksesta/Mobiililaitteesta. 

11.3 Jos Korttia koskeva sopimus irtisanotaan tai 

puretaan Kortin ehtojen mukaisesti, Kortin 

rekisteröinti Sovelluksessa/Mobiililaitteessa 

poistetaan automaattisesti. 

12 Pankin vastuunrajoitus  

12.1 Google Pay tarvitsee toimiakseen muita kolmansia 

osapuolia, kuten teleoperaattorin tai verkkopalvelun 

tarjoajan.  Pankki ei vastaa mahdollisista 

viivästyksistä tai keskeytyksistä palvelun käytössä tai 

muista tapahtumista tai häiriöistä, jotka estävät 

palvelun käytön.  

12.2 Pankki ei vastaa Google Payn yhteentoimivuudesta 

Käyttäjän laitteiden ja ohjelmistojen kanssa tai 

palvelun käytön rajoittamisesta Googlesta johtuvasta 

syystä.  

13 Muut ehdot 

Muilta osin sovelletaan Pankin kulloinkin voimassa olevia 

henkilöasiakkaiden tai yritysasiakkaiden yleisiä korttiehtoja. 

 

 

TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE 

Tietoja henkilötietojen käsittelystä 

Kun rekisteröit Korttisi Mobiililaitteessa, Pankki käsittelee 

henkilötietojasi henkilöllisyytesi vahvistamiseksi, Kortin 

rekisteröintioikeuden varmistamiseksi ja petosten 

estämiseksi sekä Google Pay -palvelun toteuttamiseksi.  

Lisäksi jaamme tiedot maksutapahtumistasi Sovelluksen 

toimittajan kanssa, jotta voit tarkastella maksutapahtumiasi 

Sovelluksessa/Mobiililaitteessa, jos se on siinä mahdollista. 

Jaamme tiedot lisäksi MasterCardille ja muille toimittajille 

palvelun toteuttamiseksi. 

Sovelluksen toimittaja vastaa Sovelluksen toimittajalle 

antamiesi henkilötietojen käsittelystä. Jaamme Sovelluksen 

toimittajan kanssa kohdassa ”Asiakkaan suostumus ja 

Googlen tietojensaantioikeus” mainittuja tietoja. 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on Pankin 

tietosuojatiedotteessa osoitteessa 

www.danskebank.fi/sinulle/asiakaspalvelu/tietosuoja/tietos

uojatiedote 

 

Kuluttajansuojalain 6 a luvun 12 §:n mukainen 

peruuttamisoikeus 

Etämyyntisopimus on etäviestimen kautta solmittu sopimus, 

joka solmitaan esimerkiksi puhelimitse tai Internetin kautta 

ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. Kuluttajana 

sinulla on oikeus peruuttaa etäsopimus ilmoittamalla siitä 

Pankille viimeistään 14 päivän kuluttua tämän sopimuksen 

tekemisestä tai siitä hetkestä, kun olet saanut sopimusehdot 

pysyvällä tavalla. Helpointa on poistaa itse Kortin rekisteröinti 

Sovelluksesta/Mobiililaitteesta. 

Peruutusoikeus koskee vain itse sopimusta, ei siihen 

perustuvia maksutapahtumia, palveluja tai vastaavia 

sopimukseen perustuvia toimia. 

 


