Información Normalizada Europea sobre o Crédito ao Consumo
Tarxeta de crédito Porque TU Vuelves de Cepsa
Aplicable á tarxeta de crédito Porque TÚ Vuelves de Cepsa emitida por WiZink.
Nota: as informacións resaltadas neste documento son especialmente relevantes.
Nota 2: as palabras ou grupos de palabras escritos con letra inicial en maiúscula aparecen
definidos nun glosario ao final deste documento.
1. Identidade e detalles de contacto do Prestamista e/ou Intermediario
Prestamista.
Enderezo.
Enderezo de páxina
web.
Intermediario do
crédito.

WiZink Bank, S.A.U.
C/ Ulises, 16-18, 28043 Madrid España
www.wizink.es
WiZink Bank, S.A.U. traballa cunha variedade de intermediarios
financeiros, polo que se poderá consultar no contrato o nome,
domicilio social e CIF do Intermediario que intervén na operación.

2. Descrición das características principais do produto de crédito

A principal característica dos créditos rotativos é o establecemento
dun límite de crédito cuxo dispoñible coincide inicialmente co
devandito límite, que diminúe segundo se realizan cargos (compras,
disposicións de efectivo, transferencias, liquidacións de xuros e
gastos e outros) e se repón con aboamentos (pagamento dos
recibos periódicos, devolucións de compras, etc.). Polo tanto, as
contías das cotas que o Titular da tarxeta aboa de forma periódica
volven formar parte do crédito dispoñible deste.
Condicións que rexen a Unha vez aprobado o contrato, o Banco pon a disposición do Titular
disposición de fondos. un determinado límite de crédito que poderá ser disposto ben de
É dicir, cando e como
forma directa con aboamento na conta na que teña domiciliados os
o consumidor obterá o
pagamentos, ben para pagamento a terceiros en comercio ordinario
diñeiro.
ou electrónico ou mediante unha tarxeta emitida polo Banco a
nome dunha persoa física (Titular). O Titular poderá solicitar tarxetas
adicionais a nome dunha ou máis persoas físicas que el designe,
supoñendo a aceptación por parte do Titular dos cargos derivados
da utilización das tarxetas adicionais. O Titular poderá realizar coa
tarxeta as seguintes operacións:
a) Pagar bens e servizos en calquera dos establecementos adheridos
aos Sistemas Visa / MasterCard (Compras en comercios físicos ou por
Internet).
b) Obter diñeiro en caixeiros automáticos e en oficinas concertadas.
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Tarxeta de crédito.
O límite de crédito será asignado segundo a avaliación de crédito
e solvencia que efectúe o Banco dependendo das características
particulares do consumidor solicitante, cun límite máximo inicial de
6.000 €. Ten carácter rotativo.
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Tipo de crédito.
Importe total do
crédito.
É dicir, o importe máximo
ou a suma de todas
as cantidades postas a
disposición do consumidor
no marco dun Contrato de
Crédito.
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Condicións que rexen a
disposición de fondos.
É dicir, cando e como
o consumidor obterá o
diñeiro.

c) Realizar transferencias con cargo á conta da tarxeta cos límites e
condicións establecidos en cada momento.
Todas estas operacións poderán ser efectuadas ben mediante o uso
da tarxeta, ben mediante calquera outro instrumento de pagamento
que o Banco poida poñer a disposición do Titular.
O Titular autoriza as operacións mediante o seu consentimento,
que poderá dar de forma expresa ou tácita. O citado consentimento
haberá de ser prestado mediante a firma do correspondente
comprobante, mediante a introdución do código PIN da tarxeta, ou
calquera método de autenticación biométrico aceptable conforme
a dereito (firma biométrica, pegada dixital, etc.) que o Banco
puidese implementar, tanto no establecemento comercial, como
no caixeiro automático que corresponda. Para os pagamentos en
comercios electrónicos, poderémosche esixir a utilización dun código
de verificación específico para cada operación que recibirás no teu
teléfono móbil. Alternativamente, nos supostos nos que o Banco
introducise a tecnoloxía denominada Contactless (“pagamentos sen
contacto”) nas súas tarxetas e os establecementos estean adaptados
á citada tecnoloxía, permitiranse os pagamentos polo importe fixado
en cada momento polo Banco sen necesidade de validar a operación
mediante PIN, firma de comprobante nin introdución da tarxeta nun
terminal de pagamento. O Banco reserva a facultade de suspender a
funcionalidade Contactless da tarxeta, o que poñerá en coñecemento
do Titular coa debida antelación. O importe da operación será o que
figure nas facturas de compra autorizadas polo Titular ou, no caso
de caixeiros ou terminais automáticos, o que quede rexistrado nos
comprobantes que para tal efecto expida o caixeiro ou terminal.
O banco devolverá ao cliente, sen demora inxustificada, o importe das
operacións de pagamento non executadas ou executadas de forma
defectuosa e, no seu caso, restablecerá o saldo da conta á situación en
que estivese se non tivese lugar a operación defectuosa.

Así e todo, o plástico da tarxeta utilizada para dispoñer do crédito
ten un prazo de validez limitado, que figura impreso nela, non
podendo ser utilizada con posterioridade. Antes de que se produza
a súa caducidade, o Banco fará chegar ao Titular unha tarxeta
que substitúa á antiga. Será facultade do Banco renovala ao seu
vencemento. En todo caso, o Titular debe destruír a tarxeta despois
deste prazo. Se non o fai, serán do seu cargo todas as disposicións
que se realicen con data posterior.
Os prazos e, no seu
caso, a orde en que
se realizarán os
pagamentos a prazos.

Deberás pagar o seguinte:
O Titular pode decidir, ben na data de contratación, ben mediante
comunicación ao Banco con polo menos catro (4) días hábiles de
antelación á Data de Pagamento dos Recibos mensuais, entre as
seguintes modalidades de pagamento:
• PAGAMENTO TOTAL: supón a débeda mensual da totalidade do
Crédito Disposto.
• PAGAMENTO APRAZADO: supón o aprazamento do pagamento do
Crédito Disposto derivado da utilización da tarxeta.
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En caso de resolución do contrato, e respecto das comisións e
gastos previstos neste que se cobren periodicamente, o Titular só
aboará a parte proporcional destas ata a data de resolución. Se as
devanditas comisións e gastos se pagasen por anticipado, o Banco
deberá reembolsarllas de maneira proporcional ao Titular.
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Duración do Contrato
de Crédito.
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Dentro desta modalidade de pagamento, o Titular pode elixir entre as
seguintes opcións:
a) Pagamento dunha cantidade fixa mensual. O Titular poderá
elixir pagar unha cantidade fixa ao mes. En caso de que na Data
de Liquidación a cantidade fixa elixida fose inferior ao importe do
Pagamento mínimo (ver letra c) seguinte), o importe do Recibo será
o do Pagamento mínimo.
b) Pagamento dunha porcentaxe mensual. O Titular poderá elixir
pagar unha porcentaxe mensual, calculada sobre o Crédito
Disposto. A citada porcentaxe deberá ser múltiplo de cinco cun
mínimo do 5%. O importe total a pagar na Data de Liquidación será
incrementado, no seu caso, coas cotas correspondentes aos Servizos
Adicionais de Pagamento Aprazado contratados. En caso de que este
importe fose inferior ao do Pagamento mínimo, o importe do Recibo
será o do Pagamento mínimo.
c) Pagamento mínimo: o Titular poderá elixir o pagamento da
cantidade mínima en cada Período de Facturación. A citada cantidade
mínima será calculada en cada unha das Datas de Liquidación
correspondente. O Pagamento mínimo mensualmente será calculado
como a maior das seguintes cifras: i) 18 € ou; ii) a cifra que resulte
da suma dos seguintes conceptos na Data de Liquidación:
• 1% do Crédito Disposto, restando os xuros producidos, os gastos
por reclamación de cotas impagadas e a prima do seguro de
pagamentos protexidos; máis
• os xuros correspondentes ao Período de Facturación; máis
• o Pagamento mínimo da facturación anterior, se estivese impagada;
máis
• a prima do seguro de pagamentos protexidos; máis
• o gasto por reclamación de cota impagada do Período de
Facturación; máis
• a cota dos Servizos de Pagamento Aprazado.

Independentemente da modalidade de pagamento que o Titular
elixise, o Banco ofrece a este os seguintes servizos adicionais
(“Servizos Adicionais de Pagamento Aprazado”) que lle permitirán
aumentar a súa liña temporalmente ou aprazar o pagamento dunha
ou varias Transaccións, que deberán ser en cada caso acordados co
Banco:
(i) Compra Fácil: o Titular poderá acordar co Banco o aprazamento
dunha ou varias compras (a partir dun determinado importe),
devolvendo este importe a través de cotas mensuais fixas que
incluirán, ademais do capital, os xuros e/ou comisións aplicables.
(ii) Traspaso de efectivo con pagamento en cotas fixas: o Titular
poderá acordar co Banco o traspaso dun importe determinado da
súa Liña de Crédito á Conta Corrente de Domiciliación, devolvendo
este importe a través de cotas mensuais fixas que incluirán,
ademais do capital, os xuros e/ou comisións aplicables.
(iii) CrediMás: o Titular poderá acordar co Banco a concesión dun
aumento temporal do límite de crédito. En tal caso, o citado importe
será traspasado á Conta Corrente de Domiciliación, dunha soa vez
e na súa totalidade, devolvendo este importe a través de cotas
mensuais fixas que incluirán, ademais do capital, os xuros e/ou
comisións aplicables.

WZC_INE_0422_GAL

Se o titular non indicase expresamente unha modalidade de
pagamento no momento de solicitar a Tarxeta de Crédito,
entenderase que opta pola modalidade de PAGAMENTO
TOTAL.
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Os prazos e, no seu
caso, a orde en que
se realizarán os
pagamentos a prazos.
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Os prazos e, no seu
caso, a orde en que
se realizarán os
pagamentos a prazos.

Os xuros serán calculados:
En caso de aprazamento do pagamento, o Crédito Disposto xera
xuros, que se producen diariamente e se liquidan cada mes
baseándose nos días efectivamente transcorridos e se calculan
conforme a un ano natural de 365 días, 366 se o ano fose bisesto.
A data de valor dos cargos será a da transacción, producíndose
xuros ata o día do seu pagamento efectivo. Os xuros calcúlanse
segundo a fórmula seguinte: i = (c.r.t)/365 (366 se o ano fose
bisesto), onde c = saldo medio do Período, r = tipo de xuro nominal
anual, t = número de días naturais do Período liquidatorio. Á cota
mensual de pagamento aprazado engadiránselle os xuros que
correspondan e as comisións e gastos, no seu caso, asociadas ás
operacións realizadas.
Non obstante o anterior, no suposto de que contratases algún dos
Servizos de Pagamento Aprazado previstos na cláusula 10 seguinte,
aplicaremos as seguintes condicións:
• Se o Servizo de Pagamento Aprazado fose “Compra Fácil”, o
Banco comezará a reportar os xuros sobre o importe dende o día
seguinte á data de contratación, e ata o último día do primeiro
Período de Facturación, ambos inclusive. Para os seguintes Períodos
de Facturación, empregarase para a liquidación de xuros períodos
de 30 días, utilizándose unha base de cálculo de 360 días.
• Tratándose dos Servizos de Pagamento Aprazado de “Traspaso de
efectivo con pagamento en cotas fixas”, de “CrediMás” e do “Servizo
Crédito Now”, non se producirán xuros dende a súa contratación
ata o peche do Período de Facturación en curso, nin tampouco se
xerará a primeira cota correspondente ao devandito período. A
partir dese momento, comezará a produción de xuros, utilizándose
para a súa liquidación períodos de 30 días sobre unha base de
cálculo de 360 días, e deberanse as cotas do servizo.
Xuros e/ou gastos que deberá pagar o consumidor da
maneira seguinte:
Os pagamentos do Titular imputaranse de acordo coa seguinte
prelación entre os diferentes usos da Tarxeta de Crédito: cotas
de Servizos Adicionais de Pagamento Aprazado, Crédito Disposto
relacionado con promocións e ofertas á Data de Liquidación e
Crédito Disposto á Data de Liquidación.
A amortización seguirá, á súa vez, a seguinte orde: xuros,
comisións e gastos, prima do seguro de protección de pagamentos,
se se contratase, e o principal.

O importe total a pagar será o Crédito Disposto máis os xuros que se
puidesen xerar en función da forma de pagamento e as comisións e
gastos nos que puidese incorrer o Titular.

Os reembolsos non
supoñen a inmediata
amortización do
capital.

O presente contrato non prevé unha garantía de reembolso do
importe total do crédito do que se dispuxese en virtude do contrato.

Tipo de divisa.

A divisa de referencia para os pagamentos será o euro.
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Importe total que
deberás pagar.
É dicir, o importe do
capital prestado máis os
xuros e posibles gastos
relacionados co seu
crédito.
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No caso de impagamentos, a orde farase por Recibos, comezando
polo Recibo impagado máis antigo.
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3. Custos do crédito
O tipo debedor que se
aplica ao Contrato de
Crédito.

Tipo de xuro nominal anual: 18,36%.

Taxa anual equivalente
(T.A.E.)
A T.A.E. é o custo total
do crédito expresado
en forma de porcentaxe
anual do importe total
do crédito. A T.A.E. serve
para comparar diferentes
ofertas.

Pagamento total: T.A.E.: 0%.
Pagamento aprazado: T.A.E.: 19,99%.
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É obrigatorio para
obter o crédito en
si, ou nas condicións
ofrecidas, tomar unha
póliza de seguros que
garanta o crédito,
ou outro servizo
accesorio? Se os custos
destes servizos non son
coñecidos do prestamista,
non se inclúen na T.A.E.
Custos relacionados.
• Comisión de Emisión ou Mantemento: 0 €.
• Gasto por reclamación de cota impagada. Polas xestións que
realicemos para a recuperación da débeda impagada: 35 €
máximo.
• Comisión por emisión e envío de duplicados de extractos a
petición do Titular e/ou representante/autorizado. Non supoñerá
custo cando o duplicado correspondese ao extracto anterior á
data de solicitude. Lembra que os extractos dos últimos 12 meses
están ao teu dispor na túa área privada da web: 2 € por extracto.
• Comisión por exceso sobre o límite: cobrarémosche esta comisión
sempre que o exceso sobre o límite da Liña de Crédito en
concepto de compras ou disposicións sexa superior a 20 €. En
cada período de facturación no que exista un exceso sobre o
límite, só poderemos cobrar unha vez esta comisión: 20 €.
• Comisión por emisión e envío de duplicado de tarxeta: 10 €.
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Se concorresen as seguintes circunstancias:
• límite de crédito concedido de 1.500 €;
• cómputo de tempo sobre a base dun ano de 365/366 días;
• disposición total do límite de crédito concedido dende o primeiro
día de vixencia do contrato de Tarxeta de Crédito;
• amortización total do límite de crédito concedido en 12 cotas
fixas mensuais;
• vixencia do crédito durante o período de tempo acordado e
cumprimento das respectivas obrigas das partes nas condicións e
prazos acordados neste contrato;
• mantemento do tipo de xuro nominal e dos demais gastos ao
nivel inicial.
Neste caso, o Titular pagaría: 11 cotas mensuais de 137,78 € e
unha última cota de 137,74 €, sendo o importe total debido que
pagarías ao final do ano de 1.653,32 € (dos cales os xuros serán
153,32 €). WiZink poderá capitalizar mensualmente os xuros, de
tal forma que, nas datas de Liquidación, os xuros producidos non
satisfeitos entrarán a formar parte do Crédito Disposto Total e
reportarán novos xuros ao tipo de xuro nominal aplicable.
Non.
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Importe dos custos
por utilizar un medio
de pagamento
específico
(por exemplo, unha
tarxeta de crédito).

Sen comisión anual por emisión ou mantemento.

Condicións en que
poden modificarse
os gastos antes
mencionados
relacionados co
Contrato de Crédito.

As presentes condicións poden ser modificadas polo Banco,
quen procederá a comunicar previa e individualmente ao
Titular calquera modificación contractual e en particular as que
afecten a tipos de xuro, comisións ou gastos repercutibles da
tarxeta. Toda modificación proposta polo Banco será notificada
ao Titular cunha antelación non inferior a dous meses respecto
da data de aplicación proposta. Así e todo, poderanse aplicar
de maneira inmediata todas aquelas modificacións que resulten
inequivocamente máis favorables para o Titular. Considerarase que
o Titular aceptou as modificacións en caso de que non notificase
ao Banco a súa non aceptación con anterioridade á data en que
os cambios entren en vigor. A citada comunicación individualizada
poderá realizarse por correo electrónico ou outro medio de
comunicación electrónica ou telemática equivalente.
No suposto de impagamento polo Titular, o Banco reserva o
dereito a:
• bloquear temporalmente a tarxeta principal e as adicionais como
consecuencia dos impagamentos;
• xirar á Conta Corrente de Domiciliación, Recibos de importe
inferior á débeda impagada modificar a Data de Pagamento
para os Períodos de Facturación posteriores, tendo en conta
que o Período de Facturación inmediatamente seguinte ao
impagamento podería, en consecuencia, verse reducido
significativamente.

Custos en caso
de pagamentos
atrasados.
A non realización dun
pagamento poderá
carrexarlle graves
consecuencias e dificultar
a obtención dun crédito.
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• Comisión por disposición de efectivo en caixeiros nacionais e
internacionais ou por transferencia: 4,5% do importe da disposición,
mínimo 4 €. Adicionalmente, repercutirémosche o 100% da
comisión que estableza a entidade propietaria do caixeiro. Esta
comisión amosarase, para a túa autorización, na pantalla do caixeiro
antes de finalizar a operación. En ww.wizink.es/tarifas atoparás a
relación de entidades onde WiZink ten un acordo e o importe da
comisión en cada caso.
• Servizo Alertas. Notificacións ao móbil por compras e disposicións de
efectivo e outras notificacións a petición do Titular: 1,5 € mensual.
• Comisión de apertura dos Servizos Adicionais de Pagamento
Aprazado. Polas xestións que supón a apertura deste servizo: 25 €
máximo.
• Comisión por cancelación anticipada dos Servizos Adicionais de
Pagamento Aprazado: 1% sobre o importe do crédito reembolsado
anticipadamente (0,5% cando o prazo pendente sexa igual ou
inferior a un ano).
• Comisión pola emisión e envío dunha tarxeta adicional a solicitude
do Titular Principal: 10 €.
• Comisión por cambio de divisa das disposicións ou compras
realizadas en moeda diferente ao euro sobre o importe da compra
ou disposición en divisa distinta ao euro: 2%.
• Comisión polos servizos de tramitación de cambio de contrato: 10 €.
• Gasto de franqueo por emisión de extracto en papel: 0,30 €.
Lembra que os extractos dos últimos 12 meses están ao teu dispor
na túa área privada da web.
• Comisión por recarga de fondos en tarxeta ou conta doutra
entidade: 2 €.
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Custos relacionados.
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Custos en caso
de pagamentos
atrasados.
A non realización dun
pagamento poderá
carrexarlle graves
consecuencias e dificultar
a obtención dun crédit.

En todo caso, comunicaráseche previamente a nova Data de
Pagamento. Unha vez volvas estar ao corrente de pagamentos,
poderá ser modificada de novo por mutuo acordo, segundo o
previsto na cláusula anterior;
• repercutir o gasto por reclamación de cota impagada. Este
gasto repercutirase unha soa vez por cada Recibo impagado e
reclamado. Este gasto repercutirase a partir do primeiro mes en
que se produza o impagamento e sempre que se levasen a cabo
polo Banco as xestións de cobramento correspondentes;
• establecer de maneira automática a forma de pagamento
“Pagamento mínimo” se o Titular non aboase o pagamento
establecido antes da finalización do seguinte Período de
Facturación;
• cancelar o/os Servizo/s Adicional/ais de Pagamento Aprazado,
se este/s se contratase/n. Neste caso, o Titular estará obrigado
a reembolsar a débeda pendente, conforme á forma de
pagamento “Pagamento mínimo”, e aplicaránselle os tipos de
xuro e as comisións e gastos aplicables á Tarxeta;
• cargar ou compensar os importes debidos derivados do uso da
Tarxeta, en calquera conta á vista ou depósito prazo aberto ao
seu nome no Banco;
• ofrecer un acordo de aprazamento da débeda pendente;
• deixar sen efecto calquera oferta ou aboamento promocional
que puidese facer.
Considerarase incumprimento grave o impagamento de polo menos
catro Recibos nas correspondentes Datas de Pagamento. Neste
suposto, o Banco poderá cancelar a Tarxeta de Crédito, declarar
vencido e esixible o Contrato e reclamar, incluso xudicialmente, o
importe total da débeda pendente (calquera cantidade que nos
debas, derivada da utilización da Tarxeta de Crédito ou dos Servizos
Adicionais de Pagamento Aprazado).
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Dereito de desistencia. Si.
Tes dereito a desistir do
Contrato de Crédito nun
prazo de 14 días naturais.
Medidas de
O Titular adoptará, baixo a súa responsabilidade, cantas
seguridade.
precaucións sexan necesarias para asegurar a conservación e bo
uso das tarxetas, evitando o seu extravío, furto, roubo, así como
o coñecemento por terceiras persoas do PIN. Non deberá anotar o
PIN nas tarxetas nin en ningún outro obxecto que habitualmente
garde ou porte con elas.
Perda, roubo ou uso
O Titular deberá comunicar sen demoras indebidas ao Banco
fraudulento ou non
a perda, roubo, falsificación ou posible uso fraudulento ou non
autorizado da tarxeta. autorizado da tarxeta ou dos medios que fan posible a súa
utilización, co obxecto de que o Banco poida proceder ao bloqueo
e cancelación desta. A comunicación deberá efectuarse chamando
ao teléfono 900 811 272 ou ao que notifique o Banco en caso de
modificación, ou en WiZink Online. A partir da citada comunicación,
o Titular quedará exento de calquera responsabilidade polo uso
indebido da tarxeta, sempre que non actuase con neglixencia ou
mala fe. Responsabilidade nestes casos: a) Responsabilidade por
disposicións de efectivo ou transaccións asimilables: o Titular da
tarxeta pagará as perdas ocasionadas polas disposicións de efectivo
ou transaccións asimilables realizadas fraudulentamente por un
terceiro antes da notificación, co límite máximo de 50 € legalmente
establecido conforme ao disposto no Real Decreto-lei 19/2018,
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4. Outros aspectos xurídicos importantes
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Perda, roubo ou uso
fraudulento ou non
autorizado da tarxeta.

de 23 de novembro, de servizos de pagamento e outras medidas
urxentes en materia financeira, quedando excluída a súa
responsabilidade polas realizadas con posterioridade á citada
notificación. b) Responsabilidade por compras: o Titular non
responderá dos cargos realizados en compras pola utilización
fraudulenta da súa tarxeta. Sen prexuízo do anterior, Sin tardanza
injustificada desde el momento en que el Titular tenga conocimiento,
deberá notificar al Banco la/las operación/es no autorizada/s por él,
dentro del plazo de 13 meses desde la fecha de la misma/s.
Unha vez efectuada a citada comunicación:
• Se a operación figurase como iniciada polo Titular, o Banco
devolverá de inmediato o importe da operación non autorizada
á Conta Corrente de Domiciliación. Así e todo, o Banco reserva
o dereito a realizar as investigacións pertinentes para verificar
que non existiu autorización por parte do Titular. Se como
resultado desas investigacións se concluíse que o Titular
autorizou a operación, o Banco poderá realizar de novo o cargo
correspondente
• • Se a operación figurase como iniciada polo beneficiario desta,
o Titular dispoñerá dun prazo máximo de oito semanas, contando
dende a data de cargo da transacción, para solicitar ao Banco a
citada devolución. O Banco, pola súa parte, dispoñerá dun prazo
máximo de 10 días hábiles dende
• a recepción da solicitude de devolución para devolver o importe
íntegro da operación, ou ben comunicar ao Titular as razóns
obxectivas para a súa denegación.
En caso de que a comunicación se efectúe fóra de prazo, o Titular
non poderá esixir a rectificación da operación non autorizada ou
executada incorrectamente.

Reembolso anticipado. Si.
Tes dereito a reembolsar
anticipadamente
o crédito total e
parcialmente en calquera
momento.

WZC_INE_0422_GAL

No proceso de análise de risco crediticio consúltanse ficheiros
de solvencia económica e riscos de crédito. Tamén poderán
ser consultados ficheiros para previr o fraude. En caso de que
a solicitude sexa rexeitada, o Titular será informado, de forma
gratuíta, a través de carta e/ou correo electrónico.
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Consulta dunha base
de datos.
O prestamista ten que
informalo de inmediato
e sen cargo do resultado
dunha consulta dunha
base de datos se se
rexeita a solicitude de
crédito sobre a base
dunha consulta dese tipo.
Isto non se aplica se a
difusión desa información
está prohibida por unha
lei ou polo Dereito da
Unión Europea ou é
contraria aos obxectivos
de orde pública ou da
seguridade pública.
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Si.

Data de Pagamento: a data na que se procederá ao cargo do
importe a pagar indicado no Recibo.
Data de Liquidación: último día do Período de Facturación.
Recibo: o importe a pagar derivado da utilización da túa Liña de
Crédito calculada en atención á modalidade de pagamento elixida,
o que inclúe xuros, comisións e gastos e, no seu caso, as cotas
correspondentes aos Servizos Adicionais de Pagamento Aprazado
contratados, así como as primas de seguros contratados se se
reportasen.
Crédito Disposto Total: importe utilizado da Liña de Crédito na
Data de Liquidación, o que inclúe: a) Crédito disposto do Período
de Facturación anterior b) as Transaccións realizadas no Período
de Facturación, c) os Xuros e as comisións e gastos reportados
no Período de Facturación, d) no seu caso, as cotas dos Servizos
Adicionais de Pagamento Aprazado e o importe pendente de
pagamento destes servizos, e) no seu caso, as primas dos seguros
contratados.
Á suma destas cantidades réstaselles o importe do recibo pagado
do mes anterior, así como calquera outro aboamento realizado
durante o Período de Liquidación.

Período de Facturación: período que recolle os movementos
(cargos e aboamentos) da Conta de Tarxeta, que se indicará en
cada Extracto, incluíndo os días primeiros e último do período
indicado. O Período de Facturación non ten por que coincidir
co mes natural. En atención á Data de Pagamento da tarxeta,
establecerase a primeira Data de Liquidación mensual e, a
partir de aí, determinaranse os períodos mensuais sucesivos
comprendidos entre cada unha das Datas de Liquidación mensual.
Conta Corrente de Domiciliación: conta corrente nunha
entidade de crédito distinta de WiZink na que teñas domiciliados
os pagamentos da Tarxeta de Crédito.
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Crédito Disposto: é o Crédito Disposto Total excluíndo as cotas
dos Servizos Adicionais de Pagamento Aprazado e o importe
pendente de pagamento destes Servizos.
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Dereito a un proxecto
de Contrato de
Crédito.
Tes dereito, previa
petición, a obter de
forma gratuíta unha
copia do proxecto de
Contrato de Crédito.
Esta disposición non
se aplicará se, no
momento da solicitude,
o prestamista non está
disposto a celebrar
contigo o Contrato de
Crédito.
Glosario de termos
utilizados.
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5. 5. Información adicional en caso de comercialización a distancia de servizos
financeiros
a) Revisión ao prestamista
Identidade.

WiZink Bank, S.A.U.

Enderezo.

Ulises, 16-18, Madrid

Rexistro mercantil.

Rexistro Mercantil de Madrid, T. 12.468, libro 0, folio 178, sección 8,
folla nº M-198598.
Banco de España. Inscrita no Rexistro de Entidades Financeiras de
Crédito do Banco de España co código 0229.

A autoridade de
supervisión.

b) Relativa ao Contrato de Crédito
Exercicio do dereito de O Titular poderá, durante os 14 días naturais seguintes á
desistencia.
celebración do contrato, desistir deste sen custos adicionais
dirixindo notificación escrita ao domicilio social do Banco,
procedendo á devolución da tarxeta. O Titular neste caso virá
obrigado a reembolsar as cantidades dispostas e o xuro acumulado
sobre estas ata a data de reembolso, mediante pagamento
total dentro dos trinta días naturais seguintes a aquel no que se
comunique a cancelación.
Lexislación española.
Lexislación que o
prestamista acepta
como base para o
establecemento de
relacións contigo antes
da celebración do
Contrato de Crédito.
O presente contrato rexerase pola lei e xulgados españois, aos que
Lexislación aplicable
as partes se someten de forma expresa.
que rexe en relación
co Contrato de
Crédito e/ou tribunal
competente.

Existe un Servizo de Reclamacións no Banco de España, entidade
supervisora do Banco en España e cuxo domicilio se atopa na rúa
Alcalá, 48 – 28014 Madrid, ante o cal os clientes poden presentar
cantas queixas ou reclamacións por escrito teñan. Como requisito
previo á reclamación ante a entidade anteriormente citada, debe
dirixirse ao Servizo de Atención ao Cliente do Banco, cuxo domicilio
se atopa na rúa Ulises, 16-18, 28043 Madrid, que ten a obriga
de atender e resolver a súa reclamación no prazo de dous meses
dende a súa recepción, ou en calquera outro prazo inferior que
puidese establecer a normativa aplicable en cada momento.
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c) Relativa ao recurso
Existencia e acceso
aos procedementos
extraxudiciais de
reclamación e recurso.

A información e os termos contractuais facilitaranse en castelán co
seu consentimento salvo acordo expreso entre ambas partes.
Durante a duración do Contrato de Crédito, o Banco comunicarase
co Titular en castelán.
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Régimen lingüístico.
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Esta información será válida por un prazo máximo e improrrogable de 14 días naturais dende a
súa data de expedición.
Declaro expresamente ter recibido a presente Información Normalizada Europea
sobre o Crédito ao Consumo para a Tarxeta de crédito Porque TÚ Vuelves de Cepsa,
con antelación suficiente, permitíndome adoptar unha decisión informada sobre a subscrición
do contrato.
Data:
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Nome e apelidos:
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