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TERMES I CONDICIONS D'ÚS GARMIN PAY 

Aquests Termes i Condicions (“TiC”) s'apliquen per a l'ús de les Targetes Caixa d'Enginyers a través de 
l'aplicació “Garmin Pay”. Als efectes d’aquests TiC, s'entenen per “Targetes Caixa d'Enginyers” les targetes de 
pagament que hagi emès i/o comercialitzat Caixa d'Enginyers. 

Aquests TiC no substitueixen les Condicions Generals i Particulars de les Targetes Caixa d'Enginyers ni els TiC 

o Condicions de Servei Complementàries (“CD”) de l'aplicació Garmin Pay, que vostè ha de llegir, entendre i 

acceptar abans d'utilitzar aquest servei. Ha de tenir en compte, per això, que el contingut d'aquest document 

no modifica ni reemplaça les Condicions Generals i Particulars incloses en els Contractes de Targeta que vostè 

té firmats amb Caixa d'Enginyers i, per tant, s’apliquen a la prestació d'aquest servei les condicions previstes 

en els esmentats contractes, en especial i entre d'altres, les següents: els límits dels imports de les targetes; la 

modalitat de pagament vigent; l'ús personal i intransferible de les Targetes Caixa d'Enginyers; la seva 

responsabilitat en cas d'ús fraudulent; la custòdia de claus; la notificació en cas de sostracció o pèrdua de les 

targetes; o la facultat de Caixa d'Enginyers de bloquejar l'instrument de pagament per raons objectivament 

justificades. Així mateix, el codi PIN per realitzar el pagament és el mateix de la Targeta enrolada. 

Sense perjudici d'això, es fa una novació modificativa i no extintiva en els Contractes de Targeta en tot allò 
que continguin aquests TiC per adaptar-los a l'operativa pròpia i específica de Garmin Pay, i exclusivament 
per a aquest ús, fet que vostè accepta. 

1. Què és GARMIN PAY i com funciona 

Garmin Pay és una aplicació que Caixa d'Enginyers posa a la disposició dels seus socis perquè puguin pagar 

les compres presencials amb les seves Targetes Caixa d'Enginyers utilitzant, per a això, el seu dispositiu de 

telefonia mòbil, dispositiu wearable o un altre accessori compatible amb l'aplicació Garmin Pay. Per iniciar una 

operació de pagament cal que el dispositiu Garmin tingui activada la tecnologia Near Field Communication 

(NFC) i que l'aplicació Garmin Pay estigui degudament actualitzada. 

Així mateix, Garmin Pay també li permet realitzar operacions en aquells caixers automàtics que siguin 

compatibles amb aquesta tecnologia, com ara retirada o ingrés d'efectiu i consulta de saldo i moviments. 

Aquesta funcionalitat li permet enrolar (incorporar) una o diverses Targetes Caixa d'Enginyers, segons ho 

permeti l'aplicació en cada moment, a Garmin Pay i eliminar-les, seguint les instruccions que en cada moment 

s'estableixin. 

2. Alta del soci a Garmin Pay 

Vostè ha d'instal·lar i entrar en l'aplicació Garmin Pay disponible en el seu dispositiu, introduir-hi les dades 
sol·licitades de la Targeta Caixa d'Enginyers que desitgi donar d'alta i acceptar aquests TiC i, si escau, els TiC 
i/o CD aplicables a Garmin Pay. També es pot sol·licitar el CVV. Tot seguit, i per garantir la seva identitat i 
consentiment, ha d'introduir una clau dinàmica d'un sol ús (OTP) en el camp que s'obre a la pantalla del 
dispositiu, la qual ha de rebre via SMS en el número de telèfon que tingui associat a aquesta Targeta. Les 
dades obtingudes en el moment de l'alta s'utilitzen únicament per prestar el servei Garmin Pay. 

3. Interrupcions o caigudes de l'aplicació Garmin Pay 

Caixa d'Enginyers no es responsabilitza del mal funcionament de la Targeta a causa d'incidències que afectin 

l'aplicació Garmin Pay. 

4. Pèrdua o sostracció del dispositiu Garmin 

Vostè es responsabilitza del seu ús personal i custòdia del dispositiu, obligant-se a mantenir-lo sota el seu 

control exclusiu. En cas de sostracció o pèrdua del dispositiu, ho ha de comunicar a Caixa d'Enginyers tan bon 

punt sigui possible, trucant al telèfon 900 300 321, ja que això és necessari per poder bloquejar l'ús de la 

Targeta o per entendre que les operacions que s’hi realitzin no han estat autoritzades per vostè. No és 

suficient la trucada a l'operador de telefonia mòbil o subministrador del dispositiu. 

 

 



5. Durada del servei Garmin Pay 

El servei per pagament a través del dispositiu Garmin el presta Caixa d'Enginyers amb caràcter indefinit i sense 
cap cost per a vostè. 

Vostè pot eliminar les Targetes Caixa d'Enginyers de Garmin Pay en qualsevol moment i amb efectes 

immediats, sense necessitat de fer cap comunicació a Caixa d'Enginyers i sense perjudici de la liquidació i 

deute de les operacions que estiguessin pendents, les quals es liquidaran i carregaran segons allò acordat en 

els respectius Contractes de Targeta. 

L'ús de la Targeta amb el sistema de pagament amb dispositiu NFC de Garmin Pay està vinculat sempre a 

l'existència d'una Targeta. Si aquesta s'anul·la, l'operativitat a través del sistema de pagament amb dispositiu 

NFC de Garmin Pay o qualsevol altra Cartera Digital o Wallet a què estigués adherida també se suspèn. 

Per la seva banda, Caixa d'Enginyers pot suspendre o cancel·lar la prestació del servei Garmin Pay comunicant-
li aquest fet amb dos mesos d'antelació. No obstant això, Caixa d'Enginyers deixa de prestar el servei de forma 
immediata en el cas que Garmin, com a proveïdor de Caixa d'Enginyers per a la plataforma Garmin Pay, deixi 
per qualsevol motiu de prestar el seu servei a Caixa d'Enginyers, així com davant d'un ús abusiu o incorrecte 
del servei per part del soci. 

6. Modificacions en el servei Garmin Pay  

La prestació del servei Garmin Pay es realitza en les condicions establertes en aquests TiC. 

Caixa d'Enginyers pot modificar aquests TiC mitjançant comunicació individual al soci, amb una antelació 
mínima de dos mesos abans de la seva entrada en vigor. Les modificacions poden tenir efectes immediats si 
suposen una millora per a vostè o si estan motivades per decisions de Garmin com a proveïdor de la plataforma 
Garmin Pay. Vostè ha d'acceptar la modificació a través del procediment de contrasenya OTP descrit per a 
l'alta de Targeta per poder continuar utilitzant el servei Garmin Pay. Si vostè no accepta les modificacions, no 
podrà seguir utilitzant el servei Garmin Pay. 

7. Tractament de dades de caràcter personal 

La gestió de les dades personals del titular a les quals Caixa d'Enginyers tingui accés en el procés d'alta en el 

servei i com a conseqüència de la seva prestació és la que té establerta Caixa d'Enginyers en el Contracte de 

Targeta i en relació amb la resta de productes i serveis que tingui contractats. Li recordem que Caixa 

d'Enginyers tracta les seves dades de caràcter personal, en la seva condició d'emissor de la Targeta, d'acord 

amb la Política de Protecció de Dades que pot trobar en l'apartat Privacitat del lloc web de Caixa d'Enginyers 

https://www.caixaenginyers.com/privacidad. 

Caixa d'Enginyers no facilita cap dada personal dels socis a Garmin Pay. El soci és qui descarrega l'aplicació 

Garmin Pay i afegeix les seves Targetes de Caixa d'Enginyers a Garmin Pay, per la qual cosa ha de llegir amb 

deteniment les Condicions de Servei Complementàries aplicables a Garmin Pay (“CD”). 

8. Legislació i fur 

Aquests Termes i Condicions han de ser interpretats i complerts en els seus propis termes i, en allò no previst, 

es regeixen per la legislació espanyola en la matèria, ajustant-s’hi les obligacions i responsabilitats de les parts. 

 


