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REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PŁATNICZYCH TOYOTA BANK POLSKA S.A. 
W RAMACH USŁUGI GOOGLE PAY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi „Google Pay” przy pomocy kart płatniczych wydanych 
przez Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapitał zakładowy w wysokości 210091 500 
zł, wpłacony w całości.

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia odpowiednie dla 
kart zawarte w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. lub Regulaminie 
świadczenia usług dla przedsiębiorców przez Toyota Bank Polska S.A. (Regulamin świadczenia usług)

DEFINICJE

•  Google Pay - aplikacja udostępniana przez Dostawcę, będąca wirtualnym portfelem, pozwalającym użytkowni-
kowi aplikacji na zarejestrowanie posiadanych kart płatniczych, zarządzanie portfelem kart oraz umożliwiająca 
dokonywanie płatności urządzeniem mobilnym z użyciem Tokena,

•  Token - wirtualny odpowiednik Karty w aplikacji Google Pay, który powstaje po zarejestrowaniu Karty w aplikacji 
Google Pay,

•  Karta - karta płatnicza, Karta Debetowa lub Karta Kredytowa wydana przez Bank. Bank - Toyota Bank Polska S.A. 
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, adres poczty elektronicznej kontakt@toyotabank.pl, adres strony 
internetowej Banku: www.toyotabank.pl.

•  Dostawca - Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 oferujący usługę 
Google Pay na podstawie umowy zawartej z Bankiem.

•  Regulamin - regulamin korzystania z kart płatniczych Banku w ramach usługi Google Pay,

•  NFC – (Near Field Identification) bezprzewodowa technologia, która umożliwia transmisję danych na bliskie od-
ległości.

•  Użytkownik - użytkownik aplikacji Google Pay

•  Gmail - usługa poczty elektronicznej dostarczana przez Dostawcę.

•  Infolinia Banku – usługa bankowości telefonicznej, linia telefoniczna Banku służąca do obsługi Klienta, umoż-
liwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do 
rachunku.

USŁUGA GOOGLE PAY

1.  Dokonywanie płatności za pomocą aplikacji Google Pay to usługa świadczona przez Dostawcę za pomocą apli-
kacji pobranej przez Użytkownika lub zainstalowanej na urządzenia mobilnym. Usługa pozwala na dodanie Karty 
do aplikacji oraz na zarzadzaniu Tokenem przez użytkownika Karty.

2.  Bank informuje, że nazwę wirtualnego portfela i wymagania techniczne niezbędne do korzystania z aplikacji 
Google Pay, w tym rodzaje urządzeń mobilnych, na których można korzystać z usługi, określa Dostawca, a ich 
zmiana nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

3.  W celu korzystania z aplikacji Google Pay należy:
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1)  posiadać urządzenie mobilne z technologią NFC oraz zainstalowanym systemem operacyjnym w wersji 
wskazanej przez producenta.

2)  pobrać ze sklepu mobilnego Google Play aplikację Google Pay.
3)   posiadać zarejestrowany w Banku numer telefonu komórkowego,
4)  posiadać konto pocztowe email na Gmail,
5)  ustawić blokadę ekranu urządzenia mobilnego za pomocą wybranej metody dostępnej na danym urzą-

dzeniu mobilnym,
6)  zapoznać się z Warunkami korzystania z usługi Google Pay i Polityki Prywatności Dostawcy, udostępniony-

mi w Google Pay, stronie internetowej Dostawcy oraz stronie internetowej Banku,
7)  zaakceptować Regulamin,
8)  Dokonać autoryzacji wprowadzonych danych poprzez wprowadzenie kodu uwierzytelniającego, przesła-

nego na etapie rejestracji karty w Google Pay lub poprzez kontakt z Infolinią Banku.

4.  Rejestracja Karty przebiega zgodnie z zasadami określonymi przez Dostawcę, a jej potwierdzeniem jest wyge-
nerowanie indywidualnego numeru dla rejestrowanej Karty - Tokena, który będzie wyświetlany w Google Pay. 
Aktywacja Tokena następuje po wpisaniu przez Użytkownika w aplikacji kodu uwierzytelniającego, przesłanego 
wiadomością tekstową SMS na numer telefonu komórkowego zarejestrowanego w Banku. Aktywacja Tokena sta-
nowi akceptację rejestracji i obsługi Karty w Google Pay przez Bank.

5.  Użytkownik ma możliwość dodania do Google Pay więcej niż jednej Karty.

6.  Użytkownik może dokonywać transakcji przy użyciu Kart zarejestrowanych w Google Pay, na warunkach określo-
nych w Regulaminie, Warunkach korzystania z usługi Google Pay, Regulaminie świadczenia usług, których Użyt-
kownik zobowiązuje się przestrzegać.

7.  Bank ma prawo odmowy obsługi Karty w Google Pay (w tym odmowy rejestracji Karty) w przypadku działań na-
ruszających postanowienia Regulaminu, Warunków korzystania z usługi Google Pay, Regulaminu Świadczenia 
Usług, bądź naruszających interesy Banku.

TRANSAKCJE

1.  Google Pay umożliwia realizowanie transakcji u przedsiębiorców akceptujących płatności dokonywane przy uży-
ciu technologii NFC, pozwalającej na dokonywanie transakcji zbliżeniowych oraz u przedsiębiorców świadczą-
cych usługi na odległość, posiadających na swoich stronach internetowych logo Google Pay, których lista do-
stępna jest w aplikacji Google Pay. Transakcje są realizowane do wysokości środków dostępnych na rachunku, 
do którego wydana jest Karta i do wysokości limitów wskazanych dla niej w umowie o kartę lub Regulaminie 
świadczenia usług.

2.  W przypadku zarejestrowania w Google Pay więcej niż jednej karty płatniczej, przed dokonaniem transakcji należy 
dokonać wyboru Karty. W przypadku niedokonania wyboru, realizacja transakcji nastąpi kartą płatniczą ozna-
czoną w Google Pay jako domyślna.3. Użytkownik dokonuje transakcji Kartą poprzez wykonanie czynności wy-
maganych przez aplikację Google Pay oraz autoryzowanie transakcji na zasadach wskazanych odpowiednio dla 
transakcji zbliżeniowych lub na odległość w umowie o kartę lub w Regulaminie świadczenia usług, przy czym 
w przypadku transakcji dokonywanych przy użyciu NFC poniżej określonego limitu wskazanego w umowie o kartę 
lub regulaminie świadczenia usług, autoryzacją jest samo zbliżenie aktywowanego urządzenia do czytnika NFC, 
a w przypadku transakcji na odległość, dane konieczne do dokonania transakcji przekazuje w imieniu Użytkow-
nika Dostawca.

OPŁATY

1. «Bank nie pobiera opłat za korzystanie z i Google Pay. Opłaty za użytkowanie Kart są niezależne od ich dodania 
do Google Pay i mogą być naliczone i pobierane, o ile tak przewiduje umowa o kartę.
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2.  Podmioty trzecie, inne niż Bank, mogą pobierać opłaty z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu aplikacji Go-
ogle Pay.

USUNIECIE KARTY, BLOKADA GOOGLE PAY

1.  Użytkownik może w każdym momencie usunąć Kartę z wirtualnego portfela Google Pay poprzez:

1)  samodzielne usunięcie Tokenów Karty ze wszystkich zainstalowanych aplikacji Google Pay,
2)  zastrzeżenie Karty lub zażądanie usunięcia Karty z Google Pay podczas rozmowy z doradcą Banku.

2. Bank ma prawo zablokować korzystanie z Google Pay:

1)  z obiektywnie uzasadnionych względów związanych z bezpieczeństwem Google Pay, lub
2)  w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Google Pay lub umyślnego doprowadzenia do nieau-

toryzowanej transakcji płatniczej, lub
3)  w przypadku zablokowania/zastrzeżenia Karty przez Bank, z przyczyn wskazanych w Regulaminie świad-

czenia usług.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do:

1)  właściwego zabezpieczenia urządzenia mobilnego, na którym korzysta z Google Pay, przed zagubieniem, 
kradzieżą czy zniszczeniem,

2)  niezwłocznego zgłoszenia do Banku utraty, kradzieży, przywłaszczenia urządzenia mobilnego lub danych 
niezbędnych do korzystania z wirtualnego portfela oraz nieuprawnionego użycia wirtualnego portfela,

3)  bieżącego monitorowanie transakcji dokonanych karta dodana w aplikacji i niezwłocznego zgłaszania 
Bankowi wszelkich niezgodności i nieprawidłowości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:

1) zmiany przez Dostawcę zasad świadczenia usług Google Pay,
2)  dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do 

zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Regulaminu,
3)  wprowadzenia nowych usług albo zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się 

zapisy Regulaminu, o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,
4)  dostosowania do zmian w systemach informatycznych Banku lub zmiany sposobu świadczenia usługi 

przez Dostawcę, o ile zmiany te mają wpływ na świadczenie usług przez Bank i nie naruszają interesu 
użytkownika,

5)  dostosowania do zaleceń, rekomendacji lub decyzji wydanych przez organy nadzoru bankowego lub wła-
ściwe w sprawach ochrony praw konsumentów w zakresie dotyczącym Umowy.

2.  W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Bank dostarcza informację o wprowadzanych zmianach w po-
staci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji na ostatni wskazany przez Użytkownika adres do ko-
respondencji lub adres poczty elektronicznej, nie później, niż dwa miesiące przed wejściem w życie nowych 
postanowień. W takim przypadku Użytkownik ma prawo do usunięcia Kart z Google Pay lub zgłoszenia sprzeciwu 
wobec tych zmian, o ile wola Użytkownika w tym zakresie została przekazana do Banku przed wejściem zmian 
w życie. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zgadza się on na stosowanie postanowień Regula-
minu w jego nowym brzmieniu. Zgłoszenie sprzeciwu skutkować będzie usunięciem przez Bank Kart Użytkownika 
z Google Pay.

3.  Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1) jest odpowiednio Bank w celu świadczenia usług związanych z rozliczaniem transakcji 
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Kartami w Google Pay, w tym w zakresie danych dotyczących Tokenów Kart oraz Dostawca, w celu realizacji usługi 
wirtualnego portfela Google Pay, w zakresie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w celu realiza-
cji usługi Google Pay. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego 
korzystania z aplikacji Google Pay. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich popra-
wiania lub żądania ich usunięcia, realizowane u każdego z administratorów danych osobno.

4. Aby korzystanie z usługi Google Pay było możliwe, Bank:

1)  potwierdza Dostawcy oraz organizacji płatniczej Visa prawdziwość danych i informacji udostępnionych im 
uprzednio przez Użytkownika tj. numer karty, data ważności karty oraz kod CVC,

2)  przekazuje Dostawcy ostatnie 4 cyfry numeru telefonu, na który będzie wysłane hasło umożliwiające reje-
strację w usłudze,

3)  przekazuje okresowo firmie Google, w postaci zanonimizowanej, listę transakcji wykonywanych za pośred-
nictwem Google Pay przez Użytkownika.

Użytkownik akceptuje powyższe poprzez wprowadzenie kodu uwierzytelniającego, przesłanego na etapie rejestra-
cji karty w Google Pay lub poprzez kontakt z Infolinią Banku.


