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Generelt 

Bruk av kort fra Sparebanken Vest i digital lommebok er underlagt de ordinære 

vilkårene for kort fra Sparebanken Vest. I tillegg gjelder disse vilkårene. 

 

Sikkerhet 

Den digitale lommeboken er personlig, og du skal ikke legge kortet ditt inn i en 

lommebok som ikke er din. 

Du må sette deg inn i hvordan sikkerhetsmekanismene i den digitale lommeboken 

fungerer, og bruke disse. 

 

Ved tap av digital lommebok 

Når lommeboken blir aktivert for en enhet som en treningsklokke eller telefon, 

regnes enheten som et betalingsinstrument på lik linje med et kort. Tap av en slik 

enhet må derfor rapporteres til banken på lik linje med et stjålet eller mistet kort. 

 

Sperring av den digitale lommeboken 

Banken kan sperre kortet fra den digitale lommeboken dersom det blir nødvendig. 

 

Personvern 

Sparebanken Vest er ansvarlig for behandling av dine persondata, på lik linje med 

ordinære kort. Den digitale lommeboken mottar også informasjon om betalinger 

som blir gjort gjennom lommeboken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terms and conditions 
General 

The usage of payment cards from Sparebanken Vest in a digital wallet is regulated 

in the ordinary terms and conditions for payment cards from Sparebanken Vest. In 

addition these terms and conditions apply. 

 

Security 

The digital wallet is personal, and you are not to register your card in a wallet that 

is not yours. 

You have to learn how the security mechanisms for the digital wallet works, and 

use these. 

 

Loss of digital wallet 

When the digital wallet is activated for a device such as a fitness band or a 

telephone, it is regarded a payment instrument. If you loose such a device, you 

have to report it to the bank in the same manner as when your payment card is 

stolen or lost. 

 

Blocking the digital wallet 

Sparebanken Vest may block your payment card from the digital wallet, if 

necessary. 

 

Privacy 

Sparebanken Vest is the controller of the personal information in the same 

manner as with ordinary payment cards. Information about the payment 

transactions done with the digital wallet will be sent to the wallet. 

 
 


