REGULAMIN W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH ING BANKU
ŚLĄSKIEGO S.A. W RAMACH KORZYSTANIA Z CYFROWEGO PORTFELA GARMIN PAY.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki użytkowania kart kredytowych wydawanych przez ING Bank Śląski
S.A. w ramach korzystania z cyfrowego portfela Garmin Pay.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
odpowiednio do kart kredytowych - zawarte w Ogólnych warunkach wydawania i użytkowania
kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: Ogólne warunki) oraz w Regulaminie
świadczenia usług Systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej:
regulamin systemu bankowości internetowej).
§ 2 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Bank - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086
Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o
kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000
zł, NIP 634- 013-54-75, o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC)
- INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: info@ing.pl, podlegający nadzorowi Komisji
Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa (dalej: Bank);
2. Dostawca - Garmin Ltd. z siedzibą w Muhlentalstrasse 2, Schaffhausen 8200, Szwajcaria;
3. Garmin Pay – usługa płatności mobilnych świadczona przez firmę Garmin;
4. Karta – kredytowa karta płatnicza (dalej: karta), karta główna lub dodatkowa wydawana przez
Bank, służąca do dokonywania transakcji płatniczych, do wysokości przyznanego przez Bank
limitu kredytowego. Rodzaje kart kredytowych, które można dodać do Garmin Pay wskazane
są na stronie www.ing.pl;
5. Kod CVV2/CVC2 - trzycyfrowy kod umieszczony na odwrocie karty lub udostępniony
użytkownikowi karty w inny sposób określony przez Bank;
6. NFC – bezprzewodowa technologia, która umożliwia transmisję danych na bliskie odległości;
7. Organizacja płatnicza - organizacja zajmująca się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy
użyciu karty;
8. Regulamin - Regulamin w zakresie użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. w
ramach korzystania z cyfrowego portfela Garmin Pay;
9. Token – odpowiednik karty w aplikacji, powstaje po zarejestrowaniu karty w aplikacji;
10. Urządzenie Garmin – urządzenie marki Garmin umożliwiające płatności mobilne. Pełna lista
urządzeń zarządzana jest przez Dostawcę na stronie www.garmin.com,
11. Urządzenie mobilne – telefon, tablet z systemem operacyjnym Android lub iOS w wersji
określonej przez Dostawcę, wyposażone w moduł NFC z dostępem do internetu.
§ 3 ZAKRES USŁUGI – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Usługa cyfrowego portfela polega na digitalizacji, wydanej przez Bank karty, w Urządzeniu
Garmin przy użyciu aplikacji dostarczanej lub zarządzanej przez firmę Garmin Ltd. z siedzibą w
Muhlentalstrasse 2, Schaffhausen 8200, Szwajcaria, zwanej dalej Dostawcą. Rodzaje kart, które
mogą zostać dodane do cyfrowego portfela, są dostępne na stronie: www.ing.pl.

2. Garmin Pay umożliwia realizowanie transakcji przy użyciu Tokena w sklepach wspierających
płatności Garmin Pay i honorujących karty Organizacji płatniczej.
3. Użytkownikiem cyfrowego portfela może być użytkownik karty, który zawarł umowę z
Dostawcą o świadczenie usługi.
§ 4 UŻYTKOWANIE KARTY W RAMACH GARMIN PAY
1. W celu korzystania z usługi cyfrowego portfela Garmin Pay, należy:
a. posiadać Urządzenie mobilne z oprogramowaniem Android lub iOS w wersji określonej
przez Dostawcę oraz Urządzenie Garmin, wyposażone w NFC (technologię umożliwiającą
komunikację bliskiego zasięgu) z funkcją umożliwiającą korzystanie z usługi cyfrowego
portfela Garmin Pay,
b. pobrać aplikację Dostawcy na telefon użytkownika karty ze sklepu mobilnego Google Play,
który dostępny jest na telefonach z oprogramowaniem Android lub platformy App Store
dostępnej dla urządzeń z systemem operacyjnym IOS,
c. utworzyć wirtualny portfel w ww. aplikacji,
d. zdefiniować kod identyfikacyjny (hasło) umożliwiający korzystanie z wirtualnego portfela
Garmin Pay,
e. zapoznać się i zaakceptować warunki użytkowania Garmin Pay oraz politykę prywatności
Dostawcy.
2. Użytkownik karty samodzielnie zamawia aplikację Dostawcy. W przypadku, gdy użytkownik
karty korzysta z cyfrowego portfela Bank uznaje, że użytkownik karty zaakceptował odrębnie
warunki użytkowania Garmin Pay. ING Bank Śląski S.A. (Bank) nie udostępnia aplikacji, nie
świadczy usługi cyfrowego portfela, nie gwarantuje poprawności jej świadczenia przez
Dostawcę, ani nie odpowiada za działania i zaniechania Dostawcy. Bank nie ponosi również
odpowiedzialności za ewentualne zmiany warunków użytkowania Garmin Pay.
3. Dodać kartę wydaną przez Bank do cyfrowego portfela Garmin Pay może jej użytkownik, który
jest osobą posiadającą pełną zdolności do czynności prawnych i klientem indywidualnym
Banku, który ukończył 18 lat.
4. Dodanie karty do cyfrowego portfela Garmin Pay wymaga od użytkownika karty:
a. posiadania aktywnej karty,
b. podania w aplikacji Garmin Connect szczegółowych danych dotyczących karty: pełny
numer karty, data ważności, kod CVV, których administratorem będzie firma Garmin,
c. otrzymania, na numer telefonu komórkowego wskazany wcześniej przez użytkownika
karty i zarejestrowanego w systemie informatycznym Banku, unikalnego, jednorazowego
kodu weryfikacyjnego (ciąg znaków), służącego uwierzytelnieniu użytkownika karty,
d. podania wyżej określonego kodu weryfikacyjnego w aplikacji Dostawcy.
Użytkownik usługi cyfrowego portfela Garmin Pay samodzielnie przekazuje dane, o których
mowa w ppkt b Dostawcy aplikacji, a Bank nie pośredniczy w przekazywaniu tych danych.
5. Jeśli użytkownik karty jest równocześnie użytkownikiem aplikacji mobilnej Banku w rozumieniu
regulaminu systemu bankowości internetowej, zarejestrowanie karty w aplikacji Garmin Pay
może wymagać od użytkownika karty podania w aplikacji mobilnej Banku kodu
autoryzacyjnego (w tym identyfikatora biometrycznego), o którym mowa w regulaminie
systemu bankowości internetowej.
6. Po dodaniu karty do cyfrowego portfela Garmin Pay można dokonywać nią:
a. transakcji zbliżeniowych przy użyciu Urządzenia Garmin w punktach honorujących karty
Organizacji płatniczej,
b. transakcji gotówkowych.

7. W celu dokonania transakcji, przy użyciu karty w ramach korzystania z cyfrowego portfela
Garmin Pay, należy zbliżyć Urządzenie Garmin do czytnika zbliżeniowego w terminalu
płatniczym lub bankomacie.
8. Po złożeniu przez klienta dyspozycji wyłączenia transakcji zbliżeniowych dla karty,
dokonywanie transakcji zbliżeniowych przy użyciu Urządzenia Garmin nie będzie możliwe.
9. Dostawca usługi cyfrowego portfela Garmin Pay zapewnia wyłącznie platformę
informatyczną, za pośrednictwem której dochodzi do realizacji transakcji. W przypadku pytań
lub wątpliwości dotyczących konkretnych transakcji wykonanych przy użyciu karty, należy
zwrócić się do akceptanta lub Banku.
10. Użytkownik karty samodzielnie zarządza cyfrowym portfelem Garmin Pay tj. dodaje i usuwa
karty, zmienia ustawienia, aktualizuje kod identyfikacyjny (hasło).
11. Korzystanie z cyfrowego portfela Garmin Pay nie powoduje żadnych zmian w dotyczących
używania karty wydanej jej użytkownikowi. Użytkownika karty i Bank wiążą regulacje umowne
związane z użytkowaniem karty bez względu na fakt dokonywania transakcji kartą w ramach
korzystania z usługi cyfrowego portfela Garmin Pay, w tym, w zakresie wysokości limitów
ustalonych dla tej karty.
12. Użytkownik karty może usunąć cyfrowy portfel Garmin Pay z Urządzenia mobilnego. Skutkiem
usunięcia tego portfela jest brak możliwości dokonywania transakcji kartowych przy użyciu
Urządzenia Garmin.
§ 5 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik karty zobowiązany jest do:
a. właściwego zabezpieczenia Urządzenia Garmin oraz Urządzenia mobilnego, na którym
zainstalowana jest aplikacja z dodanymi kartami wydanymi przez Bank, przed
zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem;
b. nieudostępniania innym osobom Urządzenia Garmin oraz Urządzenia mobilnego, na
którym zainstalowana jest aplikacja z dodanymi kartami wydanymi przez Bank;
c. niezwłocznego zgłoszenia Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia
Urządzenia Garmin oraz Urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest aplikacja z
dodanymi kartami wydanymi przez Bank;
d. niezwłocznego zgłoszenia Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia
danych niezbędnych do korzystania z aplikacji z dodanymi kartami wydanymi przez Bank;
e. bieżącego monitorowania transakcji dokonanych kartą dodaną w aplikacji i
niezwłocznego zgłaszania Bankowi wszelkich niezgodności i nieprawidłowości.
§ 6 OPŁATY
1. Bank nie pobiera opłat za korzystanie z Garmin Pay. Opłaty za użytkowanie kart są niezależne
od ich dodania do Garmin Pay i mogą być naliczane i pobierane, o ile tak przewiduje umowa o
kartę, Ogólne warunki wskazane w Postanowieniach Ogólnych lub Tabela Opłat i Prowizji
Banku. Bank nie pobiera odrębnych opłat za użytkowanie kart w ramach Garmin Pay.
2. Bank informuje o tym, że podmioty trzecie/akceptanci mogą wymagać lub pobierać od
użytkownika karty opłat za transakcje dokonane kartą dodaną do Garmin Pay.
§ 7 BLOKADA GARMIN PAY ORAZ WYPOWIEDZENIE USŁUGI OBJĘTEJ REGULAMINEM
1. Bank ma prawo zablokować kartę użytkowaną w ramach Garmin Pay:
a. z przyczyn zablokowania lub zastrzeżenia karty, o którym mowa w Ogólnych warunkach
wskazanych w Postanowieniach ogólnych w niniejszym Regulaminie,
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b. w sytuacji zgłoszenia Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia Urządzenia
Garmin oraz Urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest aplikacja z dodanymi
kartami wydanymi przez Bank,
c. w sytuacji zgłoszenia Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia danych
niezbędnych do korzystania z aplikacji z dodanymi kartami wydanymi przez Bank,
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt b i c jest podstawą zastrzeżenia karty. Zastrzeżenie
karty jest nieodwołalne, a jego skutkiem jest brak możliwości dokonywania transakcji kartą w
ramach korzystania z Garmin Pay.
W przypadku zastrzeżenia karty Bank usuwa Tokeny powiązane z kartą ze wszystkich
Urządzeń mobilnych użytkownika karty.
Użytkownik może wypowiedzieć usługę objętą niniejszym Regulaminem ze skutkiem
natychmiastowym, z tym że do skuteczności takiego wypowiedzenia wymagane jest
usunięcie wszystkich kart dodanych do Garmin Pay. Jeśli użytkownik usunie wszystkie karty z
Garmin Pay usunięcie takie uznaje się za wypowiedzenie usługi ze skutkiem
natychmiastowym.
Bank może wypowiedzieć usługę objętą niniejszym Regulaminem w przypadkach i trybie, o
których mowa w Ogólnych warunkach wskazanych w Postanowieniach ogólnych w niniejszym
Regulaminie.
W sytuacji zaprzestania świadczenia usługi objętej Regulaminem przez Dostawcę lub
zaprzestania współpracy między nim a Bankiem, Bank jednocześnie uniemożliwi dodawanie
kart do cyfrowego portfela Garmin Pay oraz realizowanie transakcji przy użyciu Tokena.
Zlecone wcześniej transakcje Bank zrealizuje zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

§ 8 ZMIANA REGULAMINU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadkach i w trybie określonych w
Ogólnych warunkach wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A., a
ponadto w przypadku zmiany przez Dostawcę zasad świadczenia usługi Garmin Pay.
2. Bankowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w przypadku:
a. zmian w Garmin Pay, związanych z postępem technologicznym i informatycznym, które
to zmiany zwiększają bezpieczeństwo lub ułatwiają użytkownikowi aplikacji korzystanie z
Garmin Pay, wynikających z działań Dostawcy lub Bank, o ile zapewni to należyte
wykonanie umowy i powoduje konieczność dostosowania postanowień Regulaminu,
b. wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez
uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu
stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień
Regulaminu do rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji
lub interpretacji.
3. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Bank przekaże użytkownikowi karty
informacje o zmianach zgodnie z zasadami przyjętymi w Ogólnych warunkach wydawania i
użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A.

