GOOGLE PAY
Z przyjemnością informujemy, że we współpracy z organizacją VISA udostępniliśmy swoim Klientom,
posiadaczom kart VISA wydanych przez BSR w Krakowie, możliwość dokonywania płatności
zbliżeniowych przy użyciu telefonu z aplikacją Google Pay.
Google Pay to szybka i bezpieczna metoda płatności, pozwalająca w łatwy sposób płacić zbliżeniowo
telefonem tak samo, jak zwykłą kartą wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe.
Google Pay nie przekazuje prawdziwych danych karty. W celu ochrony danych do dokonywania
transakcji wykorzystywany jest jednorazowy, wirtualny numer karty, którego nie można wykorzystać
poza aplikacją.
Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.
Limity transakcji są identyczne z tymi ustalonymi dla karty plastikowej. Jeżeli transakcja będzie
wymagała podania numeru PIN będzie on taki sam jak w przypadku tradycyjnej karty.
Aby skorzystać z Google Pay trzeba:
•

•
•

•
•
•
•

posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji KitKat 4.4 lub nowszej obsługujący
technologię NFC (bezprzewodowa technologia umożliwiająca bezstykową transmisję danych
na bliską odległość). Dostępność NFC można sprawdzić w ustawieniach telefonu.
pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować na swoim telefonie aplikację Google Pay
zaakceptować zgody formalne oraz warunki korzystania z usługi przedstawione podczas
dodawania karty do Google Pay oraz Regulamin korzystania z kart płatniczych w ramach
Google Pay
dodać swoją kartę do aplikacji skanując ją lub wprowadzając wymagane dane ręcznie, podać
dodatkowe dane wymagane przez Google
uaktywnić kartę wpisując jednorazowy kod przesłany w SMS
ustawić kartę wydaną przez BSR w Krakowie jako domyślną do płatności Google Pay. Karta
zostanie zapisana w telefonie tylko jeśli jest włączona blokada ekranu.
Do Google Pay można również dodawać dane kart lojalnościowych, podarunkowych i ofert.

Aby dokonać płatności telefonem zamiast plastikową kartą trzeba:
•
•
•
•
•
•

wybudzić telefon i odblokować ekran. Nie trzeba uruchamiać aplikacji Google Pay jeśli karta
wydana przez BSR w Krakowie jest ustawiona jako domyślna
zbliżyć telefon do terminala płatniczego
transakcja powyżej 50 zł wymaga podania numeru PIN – takiego samego jak w przypadku
płacenia tradycyjną kartą
na ekranie telefonu pojawi się potwierdzenie dokonanej transakcji
aplikacja działa zarówno w Polsce jak i zagranicą
w aplikacji zapisywana jest historia transakcji, którą można zobaczyć w dowolnym momencie

W przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu należy:
•

niezwłocznie zastrzec kartę dzwoniąc do 24 h Centrum Komunikacji tel. +48 61 856 52 78

