REGULAMIN LOGOWANIA DO APLIKACJI MOBILNEJ BANKU MILLENNIUM ZA POMOCĄ ODCISKU PALCA
Postanowienia ogólne
§ 1.
„Regulamin logowania do Aplikacji Mobilnej Banku Millennium za pomocą odcisku palca”, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady logowania za
pomocą odcisku palca do Aplikacji Mobilnej w Banku Millennium S.A., zwanego dalej „Bankiem”.
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1.
Aplikacja mobilna - zdalny dostęp do produktów i usług oferowanych przez Bank za pośrednictwem urządzeń mobilnych (np. telefonów
komórkowych) wyposażonych w oprogramowanie dostarczane przez Bank, obsługujących transmisję danych;
2.
PIN Mobilny - indywidualny 4-cyfrowy kod, który umożliwia dostęp do Aplikacji Mobilnej. PIN Mobilny jest ustalany podczas aktywacji aplikacji
na Urządzeniu mobilnym;
3.
Posiadacz rachunku – osoba, która zawarła z Bankiem umowę rachunku bankowego;
4.
Posiadacz karty kredytowej – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę karty kredytowej głównej lub dla której została wydana karta
kredytowa dodatkowa;
5.
Posiadacz karty przedpłaconej – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę karty przedpłaconej;
6.
Użytkownik – Posiadacz rachunku lub Posiadacz karty kredytowej lub Posiadacz karty przedpłaconej, który posiada dostęp do Aplikacji
Mobilnej;
7.
Usługa Identyfikacji Odciskiem Palca – usługa umożliwiająca rozpoznawanie tożsamości na podstawie odcisku palca udostępniana na
urządzeniu mobilnym przez producenta urządzenia mobilnego;
8.
Logowanie Odciskiem Palca – metoda logowania do Aplikacji Mobilnej przy użyciu Usługi Identyfikacji Odciskiem Palca;
9.
Logowanie PINem Mobilnym – metoda logowania do Aplikacji Mobilnej przy użyciu PINu Mobilnego.
Zasady oraz warunki korzystania
§ 3.
Bank może udostępnić Użytkownikowi Logowanie Odciskiem Palca w przypadku, gdy Aplikacja Mobilna Użytkownika zainstalowana jest na
jednym z urządzeń wyposażonych w Usługę Identyfikacji Odciskiem Palca. Lista urządzeń mobilnych, na których możliwe jest korzystanie z
Logowania Odciskiem Palca jest publikowana na stronie internetowej Banku.
2. Logowanie Odciskiem Palca jest traktowane jako równoważne do Logowania PINem Mobilnym. Obie metody logowania mogą być używane
przez Użytkownika zamiennie.
3. W przypadku kilkukrotnego nieudanego Logowania Odciskiem Palca Bank może wymagać od Użytkownika dokonania Logowania PINem
Mobilnym.
4. W celu skorzystania z Logowania Odciskiem Palca Użytkownik musi spełnić następujące warunki:
1) Włączyć na urządzeniu mobilnym Usługę Identyfikacji Odciskiem Palca oraz zarejestrować w usłudze co najmniej jeden odcisk palca;
2) Włączyć funkcję Logowania Odciskiem Palca w Aplikacji Mobilnej.
5. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć funkcję Logowania Odciskiem Palca w Aplikacji Mobilnej.
6. Sposób włączenia na urządzeniu mobilnym i zarządzanie Usługą Identyfikacji Odciskiem Palca są zależne od urządzenia mobilnego oraz
systemu operacyjnego na nim zainstalowanego.
7. Włączając w Aplikacji Mobilnej funkcję Logowania Odciskiem Palca Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Bank Usługi
Identyfikacji Odciskiem Palca w celu umożliwienia Użytkownikowi zalogowanie się do Aplikacji Mobilnej.
8. Użytkownik zobowiązuje się chronić dostęp do swojego urządzenia mobilnego i przyjmuje do wiadomości, że pozyskanie przez osoby trzecie
odcisków palca zarejestrowanych w Usłudze Identyfikacji Odciskiem Palca może prowadzić do uzyskania przez te osoby nieuprawnionego
dostępu do Aplikacji Mobilnej.
9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że włączenie w Aplikacji Mobilnej funkcji Logowania Odciskiem Palca umożliwia zalogowanie się do
Aplikacji Mobilnej dowolnym odciskiem palca zarejestrowanym w Usłudze Identyfikacji Odciskiem Palca na urządzeniu mobilnym, na którym
jest zainstalowana Aplikacja Mobilna. Dotyczy to również odcisków palców osób trzecich.
10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu umożliwienia osobom trzecim zarejestrowania przez nich swoich odcisków palców w Usłudze
Identyfikacji Odciskiem Palca na urządzeniu mobilnym, na którym jest zainstalowana Aplikacja Mobilna z włączoną funkcją Logowania
Odciskiem Palca.
11. Za działanie i bezpieczeństwo Usługi Identyfikacji Odciskiem Palca odpowiedzialność ponosi producent urządzenia mobilnego i/lub
producent systemu operacyjnego na tym urządzeniu, chyba, że z mocy prawa odpowiedzialność tą ponosi inny podmiot.
12. Bank zastrzega sobie prawo do wyłączenia funkcji Logowania Odciskiem Palca ze względów bezpieczeństwa lub z powodu istotnych zmian
w sposobie działania Usługi Identyfikacji Odciskiem Palca.
1.

Inne postanowienia
§ 4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio:
1) w przypadku Posiadaczy rachunku będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej - Regulamin ogólny
otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.
2) w przypadku Posiadaczy rachunku będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą - Ogólne warunki otwierania i
prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.
3) w przypadku Posiadaczy karty kredytowej niebędących Posiadaczami Rachunku - Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank
Millennium S.A.
4) w przypadku Posiadaczy karty przedpłaconej niebędących Posiadaczami Rachunku ani Posiadaczami karty kredytowej - Regulamin kart
przedpłaconych dla klientów indywidualnych w Banku Millennium S.A.
i/lub
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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