Platobná aplikácia Wallet je prevádzkovaná spoločnosťou Apple Distribution International so sídlom HollyHill Industrial Estate, Cork,
Írsko (ďalej len Prevádzkovateľ).
Prevádzkovateľ umožní realizáciu platieb pomocou služby Apple Pay prostredníctvom platobnej aplikácie Wallet nainštalovanej
v zariadeniach, ako sú telefón, tablet, hodinky (ďalej len „Zariadenie NFC“) značky Apple, a to v obchodoch, ktoré tieto typy platieb
podporujú a akceptujú platobné karty.
Apple Pay umožňuje držiteľovi karty pridanie platobnej karty do aplikácie Wallet a spravovanie tokenu.
Držiteľ karty môže s použitím Apple Pay realizovať transakcie do výšky limitov stanovených pre jednotlivé karty.
Doba platnosti registrácie karty v Zariadení NFC je totožná s dobou platnosti karty, najdlhšie však 3 roky. Po uplynutí platnosti registrácie
karty je potrebné kartu opäť zaregistrovať.
Držiteľ karty je povinný:
a. zabezpečiť Zariadenie NFC pomocou antivírusového programu a zaistiť jeho pravidelnú aktualizáciu;
b. zabezpečiť Zariadenie NFC prístupovým heslom, chrániť prístupové heslo a jednorazové heslo pre registráciu platobnej karty,
neoznámiť ani ho nesprístupniť inej osobe;
c. neumožniť, aby boli transakcie realizované inou osobou;
d. chrániť Zariadenie NFC pred softvérovým zneužitím a predchádzať jeho strate alebo zneužitiu;
e. bezodkladne ohlásiť Banke stratu, krádež alebo zneužitie Zariadenia NFC;
f. neoznamovať tretej osobe, s výnimkou autorizácie platobnej operácie, údaje o karte (číslo karty, platnosť a CVC/CVV kód).
Prevádzkovateľ je oprávnený meniť funkcie platobnej aplikácie Wallet a pozastaviť alebo ukončiť jej fungovanie, a to za podmienok
stanovených v podmienkach používania aplikácie, s ktorými klient súhlasil pred nainštalovaním platobnej aplikácie Wallet.
Banka je oprávnená jednostranne obmedziť alebo ukončiť realizáciu transakcií pomocou Zariadenia NFC prostredníctvom platobnej
aplikácie Wallet. Pojmy používané v týchto podmienkach a tie, ktoré tu nie sú upravené, a ďalšie podmienky používania platobných
kariet sa riadia Obchodnými podmienkami na vydanie a používanie debetných kariet, Obchodnými podmienkami na vydanie
a používanie kreditných kariet a Obchodnými podmienkami na vydanie a používanie kreditnej max karty UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia a.s. (ďalej len Banka).
Pre realizáciu platobných transakcií prostredníctvom platobnej aplikácie Wallet spracováva Banka osobné údaje držiteľov kariet,
a to v rovnakom rozsahu ako pri použití platobnej karty. Navyše môžu byť spracovávané najmä údaje týkajúce sa Zariadenia NFC, a to
s cieľom poskytovania zákazníckej podpory, riešenia sporov a prevencie podvodov pri poskytovaní služby. Viac informácií o spracovaní
osobných údajov je uvedených v dokumente Poučenie o spracovaní osobných údajov. O spracovaní osobných údajov Prevádzkovateľom
informuje Prevádzkovateľ vo svojich podmienkach.
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