
Dessa allmänna villkor gäller i tillägg till de vid var 
tid gällande Villkor för konton och Betaltjänster m.m. 
– Privat och Villkor för Kreditkort (nedan gemensamt 
kallade ”Allmänna Villkor för Kort”) hos Skandiabanken 
Aktiebolag (publ) org. nr: 516401-9738, 106 55 Stockholm 
(nedan kallad ”Banken”) och omfattar registrering av Kort 
i Mobila plånböcker samt användning av Digitalt kort 
vid genomförande av Betalningstransaktioner genom den 
Mobila plånboken (i det följande ”Allmänna villkor”). I 
händelse av konflikt mellan dessa Allmänna villkor och 
Allmänna villkoren för Kort ska Allmänna villkoren för 
Kort äga företräde framför dessa Allmänna villkor. Alla vid 
var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.skandia.
se. 

1 Definitioner 
I dessa Allmänna villkor används följande uttryck med 
nedan angiven betydelse.

Betalningstransaktion:
Insättning, uttag eller överföring av medel som initieras 
av betalaren eller betalningsmottagaren.

Biometri:
Autentisering (identifiering) via fingeravtryck, irisscanning 
eller annan användning av unik fysisk igenkänning av 
kortinnehavare på Mobil enhet. 

Digitalt kort:
Fiktivt kortnummer som, i Mobila plånböcker av 
säkerhetsskäl, ersätter det fysiska Kortets kortnummer. 

Kontaktlös betalning:
Betalningstransaktion som via kontaktlös teknik (NFC) kan 
göras i en betalterminal. 

Kort:
Ett av Banken utfärdat Bankkort, Bankkort online eller 
Kreditkort.

Mobil enhet:
Mobiltelefon, surfplatta eller annan liknande utrustning 
med åtkomst till Internet eller annat nätverk för telefon- 
eller datatrafik. 

Mobil plånbok:
Applikation i Mobil enhet som tillhandahålls av leverantö-
ren av den Mobila enheten i vilken kortinnehavaren ansluter 
sitt kort för att utföra Betalningstransaktioner.

NFC:
”Near Field Communication” är en teknik som möjlig-
gör för en betalterminal att trådlöst kommunicera med ett 
NFC-kompatibelt plastkort eller en NFC-kompatibel Mobil 
enhet, vid genomförande av Kontaktlösa betalningar. 

2  Allmänna och tekniska förutsättningar 
för Mobila plånböcker 
•  Kortinnehavaren är sedan tidigare kortinnehavarare i 

Banken och har därmed tidigare ingått avtal om och 
godkänt Allmänna villkor för Kort. 

•  Kortinnehavaren ska uppfylla den åldersgräns som 
leverantören till den aktuella Mobila plånboken anger.

•  Kortinnehavaren ska godkänna leverantörens villkor för 
den Mobila plånboken samt leverantörens villkor för 
exempelvis datahantering. 

•  Kortinnehavaren ska ha en Mobil enhet som stödjer 
den Mobila plånboken för att kunna genomföra 
Betalningstransaktioner med det Digitala kortet.

•  Kortinnehavaren ska inneha av Banken förslagna 
säkerhetslösningar enligt vid var tid gällande Allmänna 
villkor för användare av Skandias E-Tjänster.

3 Anslutning och användning av Mobila 
plånböcker 
Dessa Allmänna villkor godkänns genom att kortin-
nehavaren accepterar villkoren i samband med att 
kortinnehavaren väljer vilket Kort som ska anslutas till 
den Mobila plånboken. Anslutning till den Mobila plånbo-
ken sker enligt vid var tid gällande anslutningsförfarande 
och i samband med anslutningen skapas ett Digitalt kort. 
Betalningstransaktioner kan därefter genomföras med det 
Digitala kortet genom den Mobila plånboken.

Kortinnehavaren ansvarar själv för tillgång till Mobil 
enhet, programvara och applikationer som krävs för att 
använda den Mobila plånboken samt eventuella kostnader 
för sådan utrustning. 
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4 Godkännande av Betalnings-
transaktioner med Mobila plånböcker
Kortinnehavarens godkännande av Betalningstransaktionen 
genom den Mobila plånboken sker genom Biometri eller 
den Mobila plånbokens kod samt i vissa fall i kombination 
med PIN-koden till Kortet. En godkänd legitimation ska 
uppvisas om säljföretaget begär det.

Alla Betalningstransaktioner registreras på det Digitala 
kortet som kortinnehavaren valt i den Mobila plånboken vid 
det aktuella betalningstillfället och debiteras det kontot som 
aktuellt Kort är kopplat till. 

Vid betalning med Mobil plånbok gäller de ordinarie 
köpgränser och regionsspärrar som kortinnehavaren angivit 
för Kortet.

5 Ansvar för anslutning och användning 
av Mobil plånbok 
I tillägg till vad som framgår av de Allmänna villkoren för 
Kortet gäller att den Mobila plånboken och det Digitala 
kortet är personliga och inte får lämnas till eller användas 
av någon annan. Kortinnehavaren får endast ansluta ett Kort 
i en Mobil plånbok som kortinnehavaren ensam förfogar 
över. Den Mobila plånboken med tillhörande Digitalt kort 
är en värdehandling och ska förvaras och hanteras på sam-
ma betryggande sätt som ett Kort och andra 
värdehandlingar enligt de Allmänna villkoren för Kort. 
Kortinnehavaren ska vidta alla rimliga åtgärder för att skyd-
da den Mobila enheten där den Mobila plånboken med det 
Digitala kortet finns tillgängliga. 

Kortinnehavaren ansvarar för att inte avslöja koden till 
den Mobila plånboken för någon. Kortinnehavaren får 
inte heller anteckna kod till den Mobila plånboken på den 
Mobila enheten och inte heller förvara koden tillsammans 
med eller i nära anslutning till den Mobila enheten eller 
på något sätt förvara koden så att den kan sättas i samband 
med den Mobila plånboken. 

Kortinnehavaren ansvarar för att inte göra det möjligt för 
någon annan person att ansluta kortinnehavarens Kort till 
en Mobil plånbok som annan än Kortinnehavaren förfogar 
över genom att avslöja eller på annat sätt delge lösenord 
eller motsvarande säkerhets- och identifieringslösningar, 
som används i samband med anslutningen till den Mobila 
plånboken. Kortinnehavaren ansvarar för att Biometri från 
annan än kortinnehavaren inte finns registrerat på den 
Mobila enheten.

6 Förlust av Mobil enhet m.m. 
Omedelbart efter upptäckt av förlust av Mobil enhet ska 
en spärranmälan göras till Banken avseende det Digitala 
kortet. Detsamma gäller om det kan misstänkas att någon 
obehörig fått kännedom om koden till den Mobila plån-
boken eller att den Mobila enheten kan utnyttjas av 
obehörig. Spärranmälan görs till Bankens spärrservice, för 
närvarande telefonnummer +46 771 33 20 00. Vid spärr av 
det Digitala kortet förändras inte funktionen på det bakom-
liggande fysiska Kortet som fortfarande är aktivt.

Kortinnehavaren ska också efter spärranmälan, med 
hjälp av fjärranslutning från t.ex. en dator till den Mobila 

enheten, ta bort de(t) Digitala kort som finns i den Mobila 
plånboken. En spärranmälan av den Mobila enheten ska 
även göras till leverantören av den Mobila enheten. 

Möjligheten för kortinnehavaren att genomföra 
Betalningstransaktioner med Digitalt Kort upphör om 
kortinnehavaren avslutar eller spärrar det bakomliggande 
fysiska Kortet eller det Digitala kortet. 

7 Betalningsansvar 
Om en obehörig transaktion sker med ett Digitalt kort 
regleras Bankens och kortinnehavarens ansvar och skyldig-
heter i Allmänna villkor för Kort. Definition av PIN-kod 
i Allmänna villkoren för Kort ska anses innefatta även 
Biometri och/eller kod till den Mobila plånboken. 

8 Reklamation 
För reklamation av varor och/eller tjänster som har betalats 
med Digitalt kort gäller Allmänna villkoren för Kortet. 

9 Avtalstid och uppsägning 
Dessa Allmänna villkor gäller från och med att kort-
innehavaren accepterat dessa. Banken har rätt att meddela 
anvisningar och föreskrifter om hur den Mobila plånboken 
ska hanteras och kortinnehavaren är skyldig att iaktta dessa 
anvisningar och föreskrifter. Kortinnehavaren har rätt att 
säga upp detta avtal utan uppsägningstid. Kortinnehavaren 
ska omgående säga upp detta avtal om kortinnehavaren inte 
längre är innehavare till eller alternativt inte längre har dis-
positionsrätt till Mobil enhet med den Mobila plånboken. 

Banken får med två (2) månaders uppsägningstid säga 
upp avtalet. Utöver vad som framgår av de Allmänna vill-
koren för Kort får Banken med omedelbar verkan säga upp 
detta avtal om kortinnehavaren;
• bryter mot dessa Allmänna villkor;
•  inte längre är innehavare till, alternativt inte längre har 

dispositionsrätt till Mobil enhet med den Mobila plån-
boken, eller

•  missbrukar den Mobila plånboken och användandet av 
det Digitala kortet på ett sätt som kan förorsaka Banken 
eller annan skada. 

Banken förbehåller sig rätten att spärra det Digitala kortet 
vid någon av följande omständigheter:
•  om den Mobila plånboken inte kan användas på ett säkert 

sätt, 
•  vid misstanke om icke godkänd eller bedräglig använd-

ning av den Mobila plånboken, eller
•  vid väsentligt ökad risk för att kortinnehavaren inte kan 

fullgöra sitt betalningsansvar. 

10 Ändring av villkor 
Banken har rätt att ändra omfattning av dessa Allmänna 
villkor och meddelande därom görs i enlighet med 
Allmänna villkor för Kort. 



11 Begränsning av Bankens ansvar 
Kortinnehavaren ansvarar själv för eventuella kostnader, 
exempelvis datatrafikavgifter, samtals- eller SMS-
kostnader, som kan uppkomma vid användning av den 
Mobila plånboken. Banken ansvarar inte för begränsningar 
vad avser tillgängligheten för den Mobila plånboken. 
Banken är inte heller ansvarig för skada som beror av fel 
i kortinnehavarens Mobila enhet eller störningar i nätverk 
för datakommunikation, som försvårar eller omöjliggör 
åtkomst till den Mobila plånboken.

12 Tillämplig lag och domstol 
På detta avtal ska svensk rätt vara tillämplig. Om talan 
väcks av banken ska tvisten avgöras av svensk domstol. 
Banken har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat 
land.

13 Om dina personuppgifter
På www.skandia.se/personuppgifter kan du läsa om hur 
Banken behandlar dina personuppgifter och hur du utövar 
dina rättigheter. Banken ansvarar inte för personuppgifts-
hanteringen hos leverantören för den Mobila plånboken.
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