Informació precontractual addicional sobre el crèdit revolving
(article 33 ter de l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre,
de transparència i protecció del client de serveis bancaris)
Tarxeta de crédito WiZink
Aplicable a la targeta de crèdit Caser Cling_Cling.
Nota: Les paraules o grups de paraules escrites amb lletra inicial en majúscules, apareixen
definides en el glossari de la secció 4a del document d’Informació Normalitzada Europea
(INE) d’aquesta targeta.
La línia de crèdit de
la teua targeta i la
seua modalitat de
pagament.

La línia de crèdit de la teua targeta té caràcter revolvent o
“revolving”.

Què passa amb les
quantitats vençudes,
exigibles i no
satisfetes per tu?

El banc pot capitalitzar mensualment els interessos, de tal forma
que, en les dates de liquidació, els interessos reportats que no
hagen sigut pagats passaran a formar part del crèdit disposat i
reportaran nous interessos al tipus d’interés nominal aplicable.

Modificació de
la modalitat de
pagament establida,
així com les
condicions per al seu
exercici.

Com a titular de la targeta, has de triar la teua modalitat de
pagament de l’ús de la línia de crèdit que millor s’adapte a les
teues necessitats a cada moment. A més, podràs modificar la
modalitat de pagament triada per a cada període de facturació,
comunicant-ho a WiZink a través dels canals de comunicació
habituals, i amb almenys quatre (4) dies hàbils d’antelació a la data
de pagament de la quota mensual que tingues establida. Si no es
produeix cap canvi, s’entendrà que la forma de pagament serà la
mateixa que la utilitzada en la data de pagament anterior.
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La principal característica dels crèdits revolving és l’establiment
d’un límit de crèdit que el seu disponible coincideix inicialment
amb aquest límit, que disminueix segons es realitzen càrrecs
(compres, disposicions d’efectiu, transferències, liquidacions
d’interessos i despeses i altres) i es reposa amb abonaments
(pagament dels rebuts periòdics, devolucions de compres, etc.).
Per tant, les quanties de la quota mensual que com a titular de
la targeta abones tornen a formar part del crèdit disponible de la
targeta.

En cas d’impagament per part teua abans de la finalització del
següent període de facturació, Wizink es reserva el dret establir de
manera automàtica la modalitat de pagament mínim.
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Si no hagueres indicat expressament una modalitat de pagament
en el moment de sol·licitar i/o activar la targeta de crèdit, s’entén
que optes per la modalitat de pagament total.
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Aquest pagament mínim serà calculat com la major de les següents
xifres: i) 18 € o; ii) la xifra que resulte de la suma dels següents
conceptes en la data de liquidació:
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• 1% del crèdit disposat, restant els interessos reportats i les
despeses per reclamació de quotes impagades i la prima de
l’assegurança de pagaments protegits; més
• els interessos corresponents al període de facturació; més
• el pagament mínim de la facturació anterior, si estiguera
impagada; més
• la prima de l’assegurança de pagaments protegits; més
• la despesa per reclamació de quota impagada del període de
facturació; més
• l’arrodoniment; més
• la quota dels serveis de pagament ajornat.
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Modificació de
la modalitat de
pagament establida,
així com les
condicions per al seu
exercici.
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