Попередження та можливі наслідки для клієнта
у разі користування послугою кредитування за продуктами «Кредитна
картка Elite», «Овердрафт Gold», «Кредитна картка для VIP-клієнтів»
Попередження 1: клієнт зобов’язаний повернути суму кредиту та відсотки за його
користування відповідно до умов кредитного договору та вимог законодавства
України
Можливі наслідки
1.За несвоєчасну сплату належних до сплати за умовами
за невиконання цього кредитного договору заборгованості по кредиту, процентів за
Попередження:
користування кредитом, обов’язкового мінімального платежу
кредитодавець має право нарахувати та стягнути, а клієнт
зобов’язаний сплатити штрафні санкції / пеню передбачені у
кредитному договорі.
2. Кредитодавець має право у визначених кредитним
договором випадках вимагати дострокового погашення
зобов’язань за кредитом та відшкодування збитків, завданих
йому порушенням виконання зобов'язань.
3. Кредитодавець має право на передачу інформації до бюро
кредитних історій та формування негативної кредитної історії,
що може враховуватися кредитодавцем під час прийняття
рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
Попередження 2: нікому не повідомляйте ПІН до Платіжної картки, код
CVV2/CVC2, а також зберігайте їх у таємниці, щоб ні за яких умов вони не стали
відомими будь-яким третім особам.
Можливі наслідки за Це може призвести до компрометації вашої платіжної картки.
невиконання цього
Попередження:
Попередження 3: нікому не повідомляйте та не передавайте Одноразові цифрові
паролі (ОТР паролі), які надаються клієнту шляхом відправлення SMSповідомлення/push повідомлення на Зареєстрований номер мобільного телефону,
окрім безпосереднього особистого введення таких паролів на сторінці проведення
операції, для підтвердження якої надіслано цей пароль.
Можливі наслідки за Здійснення шахрайських операцій з вашої платіжною карткою
невиконання цього
Попередження:
Попередження 4: Необхідно оберігати платіжну картку, оскільки платіжна картка
чутлива до різноманітних фізичних впливів, тримати її необхідно на достатній
відстані від джерел тепла, електромагнітних випромінювань (особливо мобільних
телефонів, магнітних замків)
Можливі наслідки за Карта може пошкодитися та бути не придатною для
невиконання цього
подальшого використання
Попередження:
Попередження 5: Внесення Банком будь-яких змін до кредитного договору
здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено
договором або законом.
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Попередження 6: Кредитодавець не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів
чи послуг від Банку або від спорідненої чи пов’язаної особи Банку як обов’язкову
умову надання кредиту за зазначеними кредитними продуктами (за винятком надання
пакету послуг за згодою клієнта).
Попередження 7: Клієнти Банку мають можливість відмовитися від отримання
рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, у тому числі
шляхом звернення до Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 503 580, 044 393 25
90 чи шляхом надсилання заявки на електронну адресу info@tascombank.com
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