
KARTICA MBILLS PETROL MASTERCARD IN 
GARMIN PAY – POGOJI POSLOVANJA

Ti Pogoji poslovanja (“Pogoji poslovanja Garmin Pay”) 
veljajo za vašo uporabo kartice Mbills Petrol Mastercard 
(“kartica Mbills Petrol”) s funkcijo Garmin Pay na 
vaši napravi Garmin. Dopolnjujejo in predstavljajo 
del Pogojev uporabe mBills Petrol Mastercard, ki se 
uporabljajo za vašo kartico Mbills Petrol in tvorijo 
celoten sporazum med vami in izdajateljem. 

Prosimo, pazljivo jih preberite. Kopijo Pogojev 
poslovanja Garmin Pay lahko kadarkoli prenesete 
z našega spletnega mesta (www.mbills.si). Če pride 
do kakršnihkoli nasprotij med temi Pogoji poslovanja 
Garmin Pay in Pogoji uporabe mBills Petrol Mastercard, 
veljajo Pogoji uporabe mBills Petrol Mastercard.

Vse definicije, uporabljene v Pogojih uporabe mBills 
Petrol Mastercard imajo enak pomen v teh Pogojih 
poslovanja Garmin Pay, polegg tega pa: 
“Garmin” pomeni Garmin Evropo, katere glavni kraj 
poslovanja je Liberty House, Hounsdown Business 
Park, Southampton, SO40 9LR;
“Garmin Pay” pomeni brezstično plačilno storitev, 
ki jo upravlja Garmin in vam omogoča brezstično 
plačevanje z napravo Garmin;
“transakcije Garmin Pay” so opredeljene v razdelku 
»Uporaba kartice Mbills Petrol s funkcijo Garmin Pay za
plačila« spodaj;
“Varnostni podatki” pomenijo osebne podatke, ki 
jih uporabljate za avtorizacijo plačila s kartico Mbills 
Petrol s funkcijo Garmin Pay (npr. varnostna koda).

Skupaj s Splošnimi o uporabi storitve mBills, Pogoji 
uporabe mBills Petrol Mastercard in Pravili varstva 
podatkov ob uporabi spletnih strani in storitev (ki 
so objavljeni na https://www.mbills.si) tvorijo tudi 
pogodbeni okvir med vami in Mbills.

REGISTRACIJA KARTICE MBILLS PETROL MASTERCARD 
S FUNKCIJO GARMIN PAY

Za registracijo vaše kartice mBills Petrol Mastercard s 

funkcijo Garmin Pay boste morali v funkciji Garmin Pay 
na svoji napravi Garmin vnesti svoje osebne podatke 
in nekatere podatke kartice mBills Petrol Mastercard. 
Poleg tega boste morali nastaviti varnostne podatke. 
Registrirate lahko samo kartico mBills Petrol 
Mastercard, ki je izdana na vaše ime in je veljavna.

Kartico mBills Petrol Mastercard lahko uporabljate 
samo z napravo Garmin, ki je pravilno omogočena in 
opremljena s funkcijo Garmin Pay ter skladna z vsemi 
pogoji, ki veljajo za uporabo funkcije Garmin Pay, bodisi 
z napravo Garmin ali napravo kateregakoli drugega 
ponudnika (na primer tisto z vašim mobilnim omrežjem).

Ko svojo kartico mBills Petrol Mastercard registrirate s 
funkcijo Garmin Pay, boste morali sprejeti in se strinjati 
s temi Pogoji poslovanja Garmin Pay. 

Da bi zaključili registracijo svoje kartice mBills Petrol 
Mastercard s funkcijo Garmin Pay (in postali predmet 
varnostnih preverjanj, ki jih lahko izvedemo), boste 
prejeli potrditveno SMS sporočilo, ki vsebuje edinstveno 
kodo. Kodo morate vnesti v funkcijo Garmin Pay za 
zadnji korak potrditve. 

UPORABA KARTICE MBILLS PETROL MASTERCARD S 
FUNKCIJO GARMIN PAY ZA PLAČILA 

Kartico mBills Petrol Mastercard lahko s funkcijo Garmin 
Pay na svoji napravi Garmin uporabljate za brezstična 
plačila (“transakcije Garmin Pay”). Transakcijo Garmin 
Pay avtorizirate tako, da izberete svojo kartico mBills 
Petrol Mastercard v funkciji Garmin Pay in položite 
napravo Garmin na brezstični POS terminal ali bralnik 
prodajalca.

Možnost uporabe vaše kartice mBills Petrol Mastercard 
s funkcijo Garmin Pay za izvajanje transakcij Garmin 
Pay je odvisna od tega, ali ima trgovec tehnologijo, 
potrebno za izvedbo plačila.
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Transakcije Garmin Pay bodo obdelane na enak način 
kot vse druge transakcije, ki jih opravljate s svojo kartico 
mBills Petrol Mastercard v skladu s Pogoji uporabe 
mBills Petrol Mastercard. Vašo avtorizacijo transakcije 
Garmin Pay bomo prejeli v trenutku, ko prejmemo 
zadevno transakcijsko navodilo od banke pridobiteljice. 
Vašo avtorizacijo takšne transakcije bomo prejeli skoraj 
nemudoma in svojega soglasja za transakcijo po tem 
času ne boste mogli več preklicati, razen če tega ne 
določa veljavna zakonodaja. 

Odgovorni ste za vse transakcije Garmin Pay, ki ste jih 
avtorizirali v skladu s temi Pogoji poslovanja Garmin 
pay in Pogoji uporabe mBills Petrol Mastercard.

VARNOSTNI PODATKI

Pomembno je, da vedno:
• hranite svojo napravo Garmin na varnem in s sabo;
• hranite geslo za svojo napravo Garmin in varnostne

podatke na varnem ter znane samo vam.

Če je vaša naprava Garmin izgubljena, ukradena ali se 
uporablja brez vašega soglasja, se morate nemudoma 
obrniti na nas z uporabo podatkov, navedenih v Pogoji 
uporabe mBills Petrol Mastercard, in sprejeti ustrezne 
ukrepe za blokado kartice mBills Petrol Mastercard v 
skladu s Pogoji uporabe mBills Petrol Mastercard.

Če menite, da so vaši varnostni podatki ogroženi ali da 
so z njimi seznanjene druge osebe, sledite navodilom na 
svoji napravi Garmin, da jih nemudoma spremenite. 

Za zagotovitev varnosti in zaupnosti svoje naprave 
Garmin in kartice mBills Petrol Mastercard morate 
sprejeti vse ustrezne ukrepe.

STROŠKI

Trenutno vam ne zaračunavamo nadomestil za uporabo 
kartice mBills Petrol Mastercard na napravi Garmin, 

čeprav se lahko še vedno zaračunajo druga nadomestila 
v skladu s Pogoji uporabe mBills Petrol Mastercard. Vse 
pristojbine in nadomestila, ki veljajo za vašo kartico 
mBills Petrol Mastercard, so na voljo na naslovu 
https://www.mbills.si.

DRUGO

Kartico mBills Petrol Mastercard lahko iz funkcije Garmin 
Pay kadarkoli odstranite, tako da sledite navodilom v 
funkciji Garmin Pay. Pooblaščate nas, da ob odstranitvi 
kartice iz funkcije Garmin Pay nadaljujemo z obdelavo 
vseh nezaključenih transakcij vaše kartice mBills Petrol 
Mastercard.

Nismo odgovorni za nobena dejanja ali opustitve 
Garmina ali katerekoli tretje osebe glede funkcije 
Garmin Pay, vključno z in brez omejitve na nedostopnost 
ali prekinitve funkcije Garmin Pay ali vašega mobilnega 
omrežja ali za kakršnokoli drugo napako na funkciji 
Garmin Pay ali napravi Garmin.

Če Garmin zaradi kakršnegakoli razloga spremeni ali 
prekine uporabo vaše funkcije Garmin Pay, boste morali 
stopiti v stik z Garminom za dodatne informacije, saj je 
to predmet Garminove pogodbe s kupcem.

Pridržujemo si pravico do sprememb Pogojev poslovanja 
Garmin Pay v skladu z vašimi Pogoji uporabe mBills 
Petrol Mastercard. Če ne sprejmete sprememb Pogojev 
poslovanja Garmin Pay, lahko svojo kartico mBills Petrol 
Mastercard kadarkoli odstranite iz funkcije Garmin Pay 
na način, opisan zgoraj. Če po uveljavitvi sprememb še 
naprej uporabljate kartico mBills Petrol Mastercard s 
funkcijo Garmin Pay, se šteje, da ste sprejeli spremembe 
in se bodo za uporabo vaše kartice mBills Petrol 
Mastercard s funkcijo Garmin Pay uporabljali novi 
Pogoji poslovanja.
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