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Dessa tilläggsvillkor gäller för registrering och användning av Kort i app i Mobil enhet där Danske Bank A/S, Danmark, 
Sverige Filial, nedan kallad Banken, är kortutgivare. 

Villkoren för registrering och användning av Kort i app i Mobil enhet utgörs av Bankens Generella villkor för konton och 
betaltjänster (”Generella villkor”), villkoren för aktuellt Kort samt dessa tilläggsvillkor. 

 
Samtliga gällande villkor och priser finns på www.danskebank.se. 
 
Vid motstridigheter mellan Generella villkor, villkoren för Kortet 
och dessa tilläggsvillkor har dessa tilläggsvillkor företräde. 
 
1. Inledning 

1.1 Dessa villkor är tillämpliga när Kort registreras i app i Mobil 
enhet. I samband med att Kort registreras accepteras också 
dessa tilläggsvillkor. Tilläggsvillkoren gäller från tidpunkten 
för registrering av Kortet. 

 
1.2 Banken är inte ansvarig för eventuella avtal eller villkor som 

ingås med leverantören av appen i samband med registre-
ring av Kortet eller som ingås med någon annan tredje part 
som t ex leverantörer av mobil- eller internetabonnemang. 

 
1.3 På www.danskebank.se finns uppgift om vilka Kort som kan 

kopplas till vilka appar. 
 
1.4 Apple och Apple Pay är varumärken som tillhör Apple Inc 

och är registrerade i USA och andra länder. 
 
2. Definitioner 

Mobil enhet: Mobiltelefon, surfplatta, klocka, armband eller annan 
liknande utrustning med åtkomst till Internet eller annat nätverk 
för telefon- eller datatrafik. 
 
Tokeniserat Kort: Fiktivt kortnummer som av säkerhetsskäl 
skapas under registreringsprocessen och som förbinder Kortet till 
app i Mobil enhet. 
 
Förutom definitionerna ovan innehåller även Generella villkor och 
villkoren för Kortet definitioner som kan vara tillämpliga. 
 
3. Registrering av Kort 

3.1 När Kort registreras lagras ett Tokeniserat Kort i appen på 
den Mobila enheten. 

 
3.2 För att registrera Kort ska instruktionerna i appen på den 

Mobila enhet där Kortet ska registreras följas. Kortinnehava-
ren ansvarar för riktigheten av de uppgifter som lämnas i 
samband med registrering av Kort i appen. 

 
3.3 Flera Kort kan registreras i appen i den Mobila enheten, om 

appen tillåter det, och samma Kort kan registreras i flera ap-
par på den Mobila enheten. 

 
3.4 Banken kan vägra att registrera ett Kort i en app om det 

finns rimliga skäl för detta. Detta kan till exempel vara fallet 
om Banken misstänker bedrägeri i samband med registre-
ring av Kortet. 

 
3.5 Om Kortet inte kan registreras och det är Banken som an-

svarar för det kommer Banken, när det är möjligt, att förklara 
anledningen till detta. 

 

4. Använda Kort i app i Mobil enhet 

4.1 När Kort registrerats i app i Mobil enhet kan betalning göras 
med appen i den Mobila enheten hos fysiska handlare och, 
om appen tillåter, även vid e-handel där det är möjligt. Betal-
ning hos fysiska handlare genomförs genom att den Mobila 
enheten hålls mot en kortterminal för kontaktlös betalning. 
Betalning med appen vid e-handel görs genom att man väljer 
appen för betalning. 

 
4.2 Hur Betalningstransaktionen godkänns beror på appen och 

den Mobila enhet som används men kan t ex göras genom 
fingeravtryck eller ansikts- eller irisscanning på den Mobila 
enheten. 

 
4.3 Vissa säljföretag tillåter inte betalning med appen även om 

betalning med Kortet är tillåtet. 
 
4.4 I tjänsten ingår att Banken levererar information om betal-

ningstransaktioner direkt till appen för att de senaste betal-
ningstransaktionerna ska kunna visas i appen i den Mobila 
enheten. Betalningstransaktionerna visas under förutsätt-
ning att leverantören av appen tillhandahåller servicen. 

 
4.5 Om Kortet byts ut kan Kortet behöva registreras på nytt i ap-

pen i den Mobila enheten. 
 
5. Familjekort 

Om det finns Familjekort till ett av Banken utställt Kort kan även 
sådant Kort registreras och användas i app i Mobil enhet. 
 
6. Beloppsgränser 

6.1 Registrering av Kort i appen ger möjlighet att genomföra en 
Kontaktlös betalning utan de beloppsgränser som gäller för 
Kortets Kontaktlösa funktion. Samtliga betalningar, oavsett 
belopp, måste dock godkännas med till exempel fingerav-
tryck eller ansiktscanning på den Mobila enheten. 

 
6.2 De övriga beloppsgränser som gäller för Kortet gäller även 

vid användning via appen. 
 
7. Säkerhet/Kortinnehavarens ansvar 

7.1 Information om det fysiska Kortet lagras inte i appen eller i 
den Mobila enheten. Betalningar görs med ett Tokeniserat 
Kort som är direkt kopplat till appen i den Mobila enheten. 

 
7.2 När Kort finns lagrat i app i Mobil enhet måste Kortinneha-

varen hålla god kontroll och uppsikt över den Mobila enheten 
och vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den. 

 
7.3 Kortinnehavaren är ansvarig för säkerheten för appen och 

den Mobila enheten. I synnerhet måste Kortinnehavaren: 
 (i) använda för appen och den Mobila enheten lämpliga sä-

kerhetsinställningar. I miljöer där stöldrisken är stor ska 
den Mobila enheten hållas under kontinuerlig uppsikt 
och vid inbrott i bostad ska kontrolleras att den Mobila 
enheten inte stulits. 
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 (ii) se till att annan inte får kännedom om Personlig kod/ 
Personliga behörighetsfunktioner, säkerhetsinställ-
ningar för appen eller den Mobila enheten eller andra sä-
kerhetsdetaljer. 

 (iii) se till att andra personer inte har tillgång att göra betal-
ningar med appen på den Mobila enheten. 

 (iv) se till att avregistrera Kort från appen på den Mobila en-
heten innan den Mobila enheten avyttras. 

 
I övrigt gäller samma ansvar för hanteringen av appen och den 
Mobila enheten och säkerhetsinställningarna för appen och den 
Mobila enheten som gäller för hantering av Kort och Personliga 
behörighetsfunktioner enligt villkoren för Kortet. Samma betal-
ningsansvar föreligger även för Obehöriga transaktioner som 
gjorts via appen på en Mobil enhet som om de gjorts direkt med 
Kortet. Läs mer under ”Villkor för användning av Kort m m”, ”Vill-
kor för skydd av Personliga behörighetsfunktioner” och ”Ansvar 
vid Obehöriga Betalningstransaktioner” i villkoren för Kortet. 
 
8. Anmälan om spärr 

Spärranmälan av Kort ska göras snarast efter upptäckt av förlust 
av Mobil enhet eller om det kan misstänkas att någon obehörig 
fått kännedom om en Personlig kod/Personlig behörighetsfunkt-
ion, säkerhetsinställningar för appen eller den Mobila enheten el-
ler andra säkerhetsdetaljer eller att appen eller den Mobila en-
heten utnyttjas obehörigt. 
 
Spärranmälan görs till Kundservice Kort/Banken på telefon 
0771-570 570. 
Från utlandet görs spärranmälan på telefon: +46 771 570 570. 
 
Anmälan kan göras dygnet runt. Anmälan kan även göras via mo-
bil- och internetbanken. 
 
Efter spärranmälan ska anmälan göras till polisen om appen på 
den Mobila enheten använts obehörigt. 
 
Bankens rätt att i vissa fall spärra Kort framgår av villkoren för 
Kortet. 
 
9. Ändringar i leverantörens tjänst 

9.1 Leverantören av appen kan ändra villkoren för tjänsten eller 
upphöra att erbjuda tjänsten. 

 
9.2 Banken är inte ansvarig för leverantörens tillhandahållande 

av app-tjänsten, dess funktion eller säkerhet. 
 
10. Pris 

Priser för transaktioner som görs med app på Mobil enhet är des-
amma som gäller för det Kort som används. Se Prislista på 
www.danskebank.se 
 
11. Ändring av villkor 

11.1 För ändring se Generella villkor. 
 
11.2 Om villkoren ändras kommer ändringarna att i vissa fall att 

behöva accepteras innan tjänsten kan fortsätta användas. 
 

12. Uppsägning 

Uppsägning som görs av Banken ska ske senast (2) två månader i 
förväg om Kortinnehavaren är konsument och senast (1) en må-
nad om Kunden är Icke-konsument. 
 
Banken får emellertid säga upp Avtalet om Kort med omedelbar 
verkan om Kontoinnehavaren och/eller Kortinnehavare har gjort 
sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Se mer i Generella villkor. 
 
Kortinnehavaren kan avregistrera Kortet från appen på den Mo-
bila enheten när som helst. 
 
Om Kortet sägs upp i enlighet med bestämmelserna i villkoren för 
Kortet kommer registreringen av Kortet i appen på den Mobila en-
heten automatiskt att avslutas. 
 
Banken har inte något ansvar för om leverantören av appen upp-
hör att erbjuda tjänsten. 
 
13. Bankens ansvar 

Tjänsterna i appen förlitar sig även på tredje parter såsom mobilo-
peratör och/eller internetleverantör för att fungera. Banken är inte 
ansvarig för eventuella förseningar, avbrott eller andra händelser 
som hindrar Kortinnehavaren från att använda tjänsten. Läs mer 
om Bankens ansvar i Generella villkor. 
 
INFORMATION 

Information om behandling av personuppgifter 
 
När du registrerar ditt Kort i app på Mobil enhet kommer Banken 
att behandla dina personuppgifter för att bekräfta din identitet, för 
att kontrollera din rätt att registrera ditt Kort i appen och för att 
förhindra bedrägerier och i övrigt för att möjliggöra tjänsten. 
 
Banken kommer även att dela dina uppgifter med Mastercard för 
att utföra tjänsten. 
 
Leverantören av appen är ensam ansvarig för hur de behandlar de 
personuppgifter som du lämnar till dem. 
 
Se mer om Bankens behandling av personuppgifter i Generella vill-
kor och på Bankens hemsida www.danskebank.se 
 
Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal ut-
anför affärslokaler. 
 
Ett distansavtal är ett avtal som görs på distans och där kommuni-
kationen uteslutande sker på distans, till exempel via telefon eller 
Internet. Om du ångrar och inte längre önskar denna tjänst har du 
som konsument rätt att avstå från distansavtalet. Det gör du enkl-
ast genom att själv avregistrera ditt Kort i appen på den Mobila 
enheten. 
Ångerrätten gäller endast själva avtalet och inte de transaktioner, 
tjänster eller motsvarande som utförs enligt avtalet. 
 
Du kan läsa mer om detta i Generella villkor. 


