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VILKÅR FOR BRUG AF FITBIT PAY

1. Introduktion

1.1.
Fitbit Pay er en service, der giver dig mulighed for 
at gemme en virtuel version af dit Danske Bank 
Mastercard i en Fitbit Enhed via Fitbit App’en på 
din telefon. Når dit virtuelle Mastercard er gemt 
på din Fitbit Enhed, kan du betale i fysiske forret-
ninger med dit virtuelle kort ved at bruge din Fitbit 
Enhed. Du kan ikke bruge Fitbit Pay til interneth-
andel. 

1.2.
Betaling med dit virtuelle kort på din Fitbit Enhed 
gennemføres med den kontaktløse funktionalitet 
på forretningens terminal på samme måde som 
ved brug af den kontaktløse funktionalitet på det 
fysiske kort. Dog skal du på forhånd have verifice-
ret dig selv på din Fitbit Enhed ved at indtaste din 
4-cifrede PIN kode. PIN koden gælder i op til 24 
timer så længe, at din Fitbit Enhed registrerer din 
puls. 

1.3.
Disse vilkår for brug af Fitbit Pay gælder fra den 
dato, du registrerer et Godkendt Kort.

2. Regler og vilkår

2.1.
Disse vilkår for brug af Fitbit Pay er et tillæg til de 
kortbestemmelser, der gælder for det Godkendte 
Kort, som du har registreret i Fitbit App’en, og 
til de regler og vilkår, der gælder for din kortkon-
to. Vores Almindelige Forretningsbetingelser 
– Forbrugere gælder også. Hvis der er uoverens-
stemmelser mellem disse vilkår og kortbestem-
melserne nævnt ovenfor, er det disse vilkår, der er 
gældende.

2.2.
Du kan finde kortbestemmelserne, kontovilkårene 
og Almindelige Forretningsbetingelser - Forbru-
gere på www.danskebank.dk/vilkår. Heri kan du 
læse mere om aftaleforholdet, bl.a. lovvalg, dine 
klagemuligheder, at vi er under tilsyn, og hvordan 
du kontakter os.
 
2.3.
Når du indgår aftale om brug af Fitbit Pay, giver 
du samtykke til, at Fitbit behandler dine Fitbit Pay 
betalinger.

3. Definitioner

3.1.
De følgende definitioner gælder for disse vilkår for 
brug af Fitbit Pay;

“Fitbit” betyder virksomheden med hovedkvarter 
på 199 Fremont Street, 14th Floor, San Francis-
co, CA 94105, USA.

“Fitbit App” betyder den app, som kan downloades 
til din telefon, og hvor du registrerer dit Godkend-
te Kort. 

“Fitbit Pay” betyder den service leveret af Fitbit, 
som giver dig mulighed for at foretage kontaktløse 
betalinger med din Fitbit Enhed i terminaler med 
kontaktløs funktionalitet. 

“Fitbit Pay Terms of Service” betyder enhver 
aftale mellem dig og Fitbit i forbindelse med din 
anvendelse af Fitbit Pay.

“Fitbit Enhed” betyder den enhed, som supporter-
er Fitbit Pay.

“Device Account Number” betyder et unikt num-

http://www.danskebank.dk/vilkår
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mer, som bliver dannet ved registreringen af dit 
Godkendte Kort og lagret i din Fitbit Enhed. 

“Godkendt Kort” betyder det aktive kredit eller 
debet Mastercard fra Danske Bank med dit navn, 
som kan registreres til Fitbit Pay.

“Engangskode” betyder den kode til aktivering af 
Fitbit Pay, som er nødvendig for at gennemføre 
registreringen.

“PIN kode” betyder den 4-cifrede PIN kode, som 
du bruger som sikkerhed til at logge på din Fitbit 
Enhed.

“Token” betyder den transaktionsspecifikke dyna-
miske sikkerhedskode. 

4. Registrering til Fitbit Pay

4.1.
For at registrere dig til Fitbit Pay skal du:
• Få et Device Account Number ved at regis-

trere dit “Godkendte Kort” til dit Fitbit Enhed. 
Du kan gøre dette ved at åbne din Fitbit App 
på din telefon og følge instruktionerne på 
skærmen.

• Bekræfte din identitet ved enten at indtaste 
engangskoden, som du modtager på SMS, 
eller at ringe til os på det telefonnumer, der 
vises på skærmen. 

• Oprette en 4-cifret PIN kode til dit Fitbit 
Enhed. PIN koden skal holdes hemmelig på 
samme måde som PIN koden til dit Godkend-
te Kort.

4.2.
Du skal acceptere disse vilkår for brug af Fitbit 
Pay. Vilkårene kan til enhver tid findes på www.
danskebank.dk/fitbitpay. 

4.3.
Fitbit Pay er en service leveret af Fitbit, og når du 
tager Fitbit Pay i anvendelse accepterer du sam-
tidig Fitbit Pay Terms of Service samt alle andre 
Fitbit eller tredjeparts vilkår, som gælder. Danske 
Bank er ikke ansvarlig for nogen aftale, som du in-
dgår med Fitbit eller andre tredjeparter i forbind-
else med Fitbit Pay, og vi er ikke ansvarlig overfor 
dig for sikkerheden eller funktionerne i Fitbit Pay.

4.4.
Vi kan give lov til at registrere det samme God-
kendte Kort på mere end en Fitbit Enhed. Du skal 

dog til enhver tid holde din Fitbit Enhed sikkert, 
og din PIN kode og andre sikkerhedsdetaljer skal 
holdes hemmelige overfor andre.

5. Brug af Fitbit Pay

5.1.
Når du registrerer dit Godkendte Kort til Fitbit 
Pay, accepterer du samtidig at: 
• Danske Bank vil behandle dine personlige 

oplysninger for at kunne registrere dit God-
kendte Kort til brug i Fitbit Pay;

• Danske Bank vil indsamle personlige 
oplysninger om dig fra Fitbit for at kunne 
bekræfte din identitet og din adgang til at 
bruge Fitbit Pay samt i vores arbejde for at 
bekæmpe misbrug;

• Danske Bank deler anonymiserede data 
vedrørende dine Fitbit Pay betalinger med 
Fitbit med henblik på at forbedre og udvikle 
deres teknologi.

• Fitbit vil vise dine seneste Fitbit Pay betalin-
ger på din Fitbit Enhed for at give dig bedre 
overblik.

5.2.
Fitbit er ansvarlig for, hvordan Fitbit behandler og 

http://www.danskebank.dk/fitbitpay.  
http://www.danskebank.dk/fitbitpay.  
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bruger de personoplysninger, du giver til Fitbit. 

5.3.
Hvis dit Godkendte Kort bliver udskiftet, kan det 
være nødvendigt at registrere dit nye Godkendte 
Kort til Fitbit Pay igen.

5.4.
Når du bruger Fitbit Pay, må du ikke:
(i) Bruge det til noget ulovligt;
(ii)Bruge det på en måde, som kan skade vores 
systemer eller andre brugere af Fitbit Pay; 
(iii) Bruge det til noget, som Fitbit eller Danske 
Bank skriver, at du ikke må gøre;
(iv)Overtræde nationale lovgivning gældende på 
det sted, hvor du bruger Fitbit Pay.

6. Fælles konti

6.1.
Hvis vi har de rette fuldmagter, kan begge fuld-
magtshavere til en fælleskonto registrere deres 
Godkendte Kort til Fitbit Pay. 

7. Betaling med Fitbit Pay

• Før du betaler med din Fitbit Enhed, skal du 

verificere dig med din PIN kode. Verificeringen 
gælder i 24 timer, så længe at din Fitbit Enhed 
registrerer din puls.

• Når du bruger Fitbit Pay i forretninger, skal du 
aktivere din Fitbit Enhed ved at trykke på en 
knap og derefter holde Fitbit Enheden tæt hen 
til betalingsterminalen. 

• Når betalingen er godkendt, vil din Fitbit 
Enhed sende dit Device Account Number og 
Token til forretningens terminal. Dine betal-
ingsinformationer vil blive verificeret ved at 
tjekke det unikke Token for at sikre, at Token 
og Device Account Number er forbundet. 
Betalingen gennemføres herefter på den kon-
to, som er tilknyttet dit Godkendte Kort. 

8. Beløbsgrænser

8.1.
Fitbit Pay giver dig mulighed for at gennemføre 
betalinger på et hvilket som helst beløb, når du 
har verificeret dig på din Fitbit Enhed med din PIN 
kode. De generelle beløbsgrænser, der gælder for 
brug af dit Godkendte Kort, gælder dog også for 
betalinger foretaget med Fitbit Pay.

9. Sikkerhed

9.1.
I tillæg til alle øvrige ansvar og forpligtelser 
beskrevet i disse vilkår, skal du til enhver tid gøre, 
hvad der er muligt for at holde de informationer, 
som vises eller er gemt på din Fitbit Enhed i 
forbindelse med brug af Fitbit Pay, hemmelige. Du 
er alene ansvarlig for sikkerheden vedrørende din 
Fitbit Enhed. I særdeleshed skal du:
• Behandle data sikkert, især PIN koden på din 

Fitbit Enhed.
• Aldrig videregive din PIN kode eller anden 

hemmelige information til andre. Hvis du har 
mistanke om, at andre har fået kendskab til 
disse informationer, skal du straks ændre 
dem eller deaktivere/fjerne dine registrerede 
Godkendte Kort fra Fitbit Pay.

• Sikre dig, at andre personer ikke får adgang 
til at gennemføre betalinger med din Fitbit 
Enhed i den 24 timers periode, efter at du har 
indtastet din PIN kode på din Fitbit Enhed.

• Sikre dig, at du har fjernet alle informationer 
om dit Godkendte Kort, før du skiller dig af 
med din Fitbit Enhed.  
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9.2.
Detaljerne om dit fysiske Godkendte Kort bliver 
ikke gemt af Fitbit, i din Fitbit App eller i din Fitbit 
Enhed. Betalinger gennemføres ved at bruge det 
Device Account Number, der er oprettet specifikt 
til din Fitbit Enhed. Dette Device Account Number 
kan ikke blive kopieret og brugt til betalinger på 
nogen anden made.

10. Ændringer til Fitbit Pay

10.1.
Fitbit kan til enhver tid ændre eller stoppe med at 
tilbyde Fitbit Pay. Hold dig opdateret hos Fitbit for 
mere information. 

10.2.
Du får besked i din Fitbit App, hvis vi ændrer 
betingelserne. Vi kan ændre dem uden varsel, hvis 
ændringerne er til fordel for dig. Hvis ikke, får du 
to måneders varsel. Når der sker ændringer, kan 
vi bede dig om at læse og acceptere de nye vilkår, 
før du kan fortsætte med at bruge Fitbit Pay.

11. Deaktivering eller sletning af Fitbit 
Pay

11.1.
Danske Bank kan afvise at registrere dit God-
kendte Kort til Fitbit Pay, eller begrænse eller 
blokere din brug af dit Godkendte Kort, hvis vi har 
rimelige grunde til at gøre dette. Dette inkluderer 
også tilfælde, hvor vi er blevet opmærksomme 
på speciel adfærd i forbindelse med brugen af dit 
Godkendte Kort eller Fitbit Pay, som vi ud fra en 
rimelig vurdering anser for at være misbrug. 

11.2.
Hvor vi har gjort brug af vores rettigheder under 
bestemmelsen i 11.1, vil vi om muligt (og hvis 
det ikke kompromitterer sikkerheden eller strider 
mod lovgivningen) give dig et rimeligt varsel og 
begrundelse.

11.3.
Du skal kontakte os snarest muligt, hvis du mister 
din Fitbit Enhed, og gøre alt hvad der muligt for at 
deaktivere eller slette dit Godkendte Kort fra Fitbit 
Pay. 

11.4.
Hvis du skifter til en anden Fitbit Enhed, og du 
fortsat ønsker at bruge Fitbit Pay, skal du slettet 

dit Godkendte Kort fra din nuværende Fitbit Enhed 
og registrere det på din nye Fitbit Enhed.

12. Opsigelse og ophør 

12.1.
Vi kan opsige disse vilkår med mindst 2 måneders 
varsel. Hvis du væsentlig misligholder disse vilkår, 
kan vi dog opsige vilkårene uden varsel.

12.2.
Disse vilkår ophører automatisk, hvis Fitbit 
ophører med at udbyde Fitbit Pay. Vi kan uanset 
årsag ophøre med at udbyde Fitbit Pay, herunder 
f.eks. hvis sikkerhedshensyn eller overholdelse af 
lovgivning kræver dette. Disse vilkår ophører i så 
fald automatisk.  

12.3.
Du kan til enhver tid opsige Fitbit Pay uden varsel 
ved at slette dit Godkendte Kort fra Fitbit App’en.

12.4.
Fitbit Pay ophører automatisk, hvis din konto eller 
dit Godkendte Kort bliver opsagt i overensstem-
melse med betingelserne for din konto eller dit 
Godkendte Kort. 
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12.5.
Opsigelse eller ophør af disse vilkår er uden be-
tydning for andre rettigheder, du har.

13. Dit ansvar

13.1.
Du er ansvarlig for, at du giver korrekte 
oplysninger, når du registrerer dig til Fitbit Pay og 
du godkender en betaling med Fitbit Pay.

13.2.
Du skal kontakte os snarest muligt, hvis du mister 
din Fitbit Enhed, og gøre alt hvad der muligt for at 
deaktivere eller slette dit Godkendte Kort fra Fitbit 
Pay.

13.3.
Du skal ændre din PIN kode eller om nødvendigt 
deaktivere eller slette dit Godkendte Kort, hvis du 
har mistanke om, at andre end dig selv kender din 
PIN kode. Du er ansvarlig for betalinger andre end 
dig selv foretager, hvis du deler din Fitbit Enhed 
med andre eller giver dem lov til at anvende din 
PIN kode.

13.4.
Hvis dit Fitbit Pay er blevet misbrugt af andre, 
eller der er fejl i dine betalinger med Fitbit Pay, 
skal du forholde dig som beskrevet i kortbestem-
melserne, der gælder for dit Godkendte Kort. 
Du er ansvarlig efter kortbestemmelserne, der 
gælder for dit Godkendte Kort.

 
13.5.
Hvis du mister dit godkendte Kort, eller det er ble-
vet misbrugt af andre, eller får andre kendskab til 
din PIN kode eller sikkerhedsoplysninger, skal du 
forholde dig som beskrevet i kortbestemmelserne, 
der gælder for dit Godkendte Kort. Du er ansvarlig 
efter kortbestemmelserne, der gælder for dit 
Godkendte Kort.   

14. Gebyr

14.1.
Vi opkræver p.t. ikke gebyr for brug af Fitbit Pay. 
Vores almindelige priser for brug af dit Godkendte 
Kort gælder, når du betaler med Fitbit Pay.

15. Vores Ansvar 

15.1.
Fitbit Pay udbydes af Fitbit og din brug af Fitbit Pay 
er afhængig af dit mobilselskab for at virke.  Vi er 
ikke ansvarlige for forsinkelse, afbrydelse eller 
andre hændelser, der forhindrer dig i at bruge 
Fitbit Pay.

15.2.
Du kan læse om vores ansvar i Almindelige For-
retningsbetingelser – forbrugere. 


