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Warunki Korzystania z Portfela Mobilnego Western Union International Bank GmbH („WUIB“) 
 
1. WUIB oferuje posiadaczowi Rachunku, do którego została wydana karta debetowa, możliwość 

korzystania z tej karty debetowej również w portfelu na urządzeniach mobilnych („Portfel Mobilny"). 
Niniejsze warunki („Warunki Korzystania z Portfela Mobilnego") stanowią uzupełnienie zawartej 
przez Ciebie i WUIB umowy dotyczącej korzystania z Rachunku WU+ i karty debetowej Platinum 
(„Karta") (łącznie „Dokumenty Rachunku"). Dokumenty Rachunku, w tym, między innymi, Warunki 
Szczególne Dotyczące Kart Debetowych i Wirtualnych Kart Debetowych, nadal mają zastosowanie do 
korzystania przez Ciebie z Karty w Portfelu Mobilnym. O ile terminy nie zostały odmiennie 
zdefiniowane w niniejszych Warunkach Korzystania z Portfela Mobilnego, terminy pisane w 
niniejszych Warunkach Korzystania z Portfela Mobilnego wielką literą mają takie samo znaczenie, jakie 
zostało im nadane w Dokumentach Rachunku. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi 
Warunkami Korzystania z Portfela Mobilnego i Dokumentami Rachunku, zastosowanie mają 
Dokumenty Rachunku. 

2. Dla ułatwienia, termin „Portfel Mobilny" obejmuje każdą implementację portfela mobilnego, którą 
może wdrożyć WUIB. 

3. Możesz dodać swoją Kartę do Portfela Mobilnego, postępując zgodnie z instrukcjami operatora 
telefonii komórkowej na swoim urządzeniu. W przypadku, gdy uzgodniłeś z operatorem telefonii 
komórkowej inne warunki, te inne warunki będą miały również zastosowanie do korzystania przez 
Ciebie z odpowiedniego Portfela Mobilnego. 

4. WUIB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Twojego operatora 
telefonii komórkowej dotyczące Portfela Mobilnego, w tym, między innymi, w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu Portfela Mobilnego lub Twojego urządzenia. 

5. Jesteś zobowiązany we własnym interesie do starannego przechowywania urządzeń mobilnych, na 
których aktywowana jest Twoja Karta w Portfelu Mobilnym oraz do zabezpieczenia ich przed 
dostępem osób trzecich. Chroń dane swojej Karty i tego urządzenia. Jeśli dodasz swoją Kartę do 
urządzenia, każdy, kto ma wystarczający dostęp do tego urządzenia, będzie mógł dokonywać płatności 
przy użyciu Twojej Karty. W razie potrzeby zawsze możesz zablokować swoją Kartę w aplikacji WU+. 

6. Dbaj o bezpieczeństwo swojej Karty i Aplikacji WU+. Do korzystania z Twojej karty za pośrednictwem 
Portfela Mobilnego mają zastosowanie te same postanowienia zawarte w Dokumentach Rachunku, w 
dotyczące dbania o bezpieczeństwo danych Twojej Karty przez cały czas i natychmiastowego 
zgłaszania WUIB wszelkich nierozpoznanych transakcji. 

7. WUIB zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Ci korzystania z usług Twojego dostawcy Portfela 
Mobilnego z wykorzystaniem Karty (np. ze względów bezpieczeństwa), zgodnie z Dokumentami 
Rachunku. 

8. Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Portfela Mobilnego poprzez usunięcie Karty z 
Portfela Mobilnego. 

9. WUIB nie pobiera żadnych opłat za korzystanie przez Ciebie z Karty z Portfelem Mobilnym. 
10. WUIB może w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki Korzystania z Portfela Mobilnego bądź dodać 

lub usunąć z nich poszczególne postanowienia. Zawiadomimy Cię o tym, jeśli taki obowiązek będzie 
wynikał z przepisów prawa. 

11. Pamiętaj, że WUIB może być zmuszony do udostępnienia Twoich danych osobowych Twojemu 
operatorowi telefonii komórkowej w celu świadczenia tych usług, a zarządzanie Twoimi danymi 
osobowymi będzie również podlegać jego polityce prywatności, z którą zalecamy się zapoznać. 


