Для користувачів системи ми реалізували додатковий функціонал по роботі з картками:
Активація картки
Блокування картки
Поповнення картки

Відтепер, окрім існуючих можливостей Ви можете:
-

зручно поповнити картку з поточного чи карткового рахунку (згідно діючого режиму виконання
документів)
активувати отриману у відділенні нову картку
миттєво заблокувати картку у випадку втрати чи крадіжки (згідно діючих тарифів банку)

Просто увійдіть в розділ Карти → оберіть відповідну послугу → підтвердіть операцію SMS/TAN-кодом → ОК.
PS: блокування картки здійснюється без підтвердження за допомогою SMS/TAN-коду.

New!
New!
New!

«Активація картки»
Система «КредоДайрект» надає зручний спосіб активації нової картки. При переході в меню «Активація
картки» відображатимуться картки, які потребують активації.

Для активації картки необхідно обрати відповідну картку, підтвердити вибір натиснувши «Вибрати», та
активувати, натиснувши «ОК».

Зверніть увагу! Даний спосіб активації картки передбачає наявність активного способу авторизації
операцій в «КредоДайрект» - SMS-повідомлення чи TAN-картка.
Зверніть увагу! В системі необхідно активовувати картку тільки після її фактичного отримання у
відділенні Банку.

Після підтвердження операції одноразовим кодом, картка буде активована.

У випадку відсутності карток на активацію, при переході в меню система повідомить про відсутність карток, які
можна активувати.

«Поповнення картки»

В системі реалізовано ще один зручний спосіб поповнення картки з власного рахунку.
Рахунки з яких можливо поповнити картку:
Поточні
Карткові
Поповнення картки можливе лише в межах однієї валюти.

Для поповнення картки необхідно:
-

обрати картку, яку хочете поповнити, підтвердити вибір обравши «Підтвердіть вибір»,
обрати рахунок з якого відбудеться поповнення,
вказати суму, не більшу суми доступних коштів обраного рахунку з якого відбудеться поповнення,
підтвердити вибір, натиснувши «ОК».

Зверніть увагу! Даний спосіб активації картки передбачає наявність активного способу авторизації
операцій в «КредоДайрект» - SMS-повідомлення чи TAN-картка.

Наступним кроком буде підтвердження проведення операції, ввівши одноразовий код і обравши «Виконати».

Для повернення в меню «Карти», натисніть «ОК».

У випадку, коли всі Ваші картки приєднані до одного рахунку або відсутні інші рахунки в цій же валюті, система
повідомить про відсутність рахунків, з яких можливо поповнити обрану картку.

«Блокування картки»

Система «КредоДайрект» передбачає зручний спосіб блокування картки у випадку втрати чи крадіжки.
Блокування не передбачає можливості подальшого розблокування і відповідно, використання цієї картки.

Зверніть увагу! Даний спосіб блокування картки не передбачає тимчасову дію, тобто тимчасове
блокування і в подальшому потребує замовлення нової картки на гарячій лінії контакт-центру
0 800 500 850 чи у відділенні банку.

Блокування картки здійснюється за тарифом послуги «Блокування можливості здійснення
операцій по БПК».
Для блокування картки необхідно обрати картку, підтвердити вибір натиснувши «Вибрати», натиснути «ОК».

Наступним кроком необхідно підтвердити блокування, натиснути «Виконати».

Заблокована картка буде вилучена з переліку в меню «Перелік карток».

