Mieli klientai,
Pastaruoju metu, Lietuvoje įvykus keliems duomenų nutekėjimo atvejams, daug naujų vartotojų
užsisakė „Creditinfo“ paslaugas „Apsaugok savo tapatybę“ ir „Nenoriu kredito“. Norime detaliau
paaiškinti šių paslaugų veikimo principus ir skirtumus, taip pat suteikti informacijos, kaip šių paslaugų
atsisakyti, kai jos tampa nebeaktualios.
Duomenų nutekėjimo atveju mes rekomenduojame naudoti paslaugą „Apsaugok savo tapatybę“, kuri
neleidžia kitiems asmenims pasinaudoti pasisavintais asmeniais duomenimis kreditavimosi tikslais.
Apsaugok savo tapatybę skirta apsisaugoti NUO PIKTAVALIŲ, ketinančių paimti
kreditą jūsų vardu.
Nenoriu kredito skirta apsisaugojimui NUO SAVĘS PATIES, jei turite įprotį
piktnaudžiauti kreditais.
APSAUGOK SAVO TAPATYBĘ paslauga
Paslauga besinaudojantys vartotojai internetu save įtraukia į nekredituotinų asmenų sąrašą,
patvirtindami, kad laikinai jų vardu nebūtų išduodami kreditai, pradėtos teikti telekomunikacijų bei
išperkamosios nuomos paslaugos ir pan. Duomenys apie tai automatiškai patenka į kredito biurą
Creditinfo.
Kredito biuro dalyviai (bankai, vartojimo kreditų, telekomunikacijų, draudimo ir pan. įmonės), prieš
priimdami sprendimą suteikti kreditą arba parduoti prekę ar paslaugą išsimokėtinai, automatiniu arba
rankiniu būdu tikrina asmenį kredito biure.
Gyventojo, užsisakiusio paslaugą „Apsaugok savo tapatybę“ kredito istorijos ataskaitoje, kurią vertina
kreditoriai, sukuriamas specialus įrašas "100.000.000,00 EUR skola - Mano Creditinfo teikiama
paslauga - Apsaugok savo tapatybę".
Atminkite, kad jeigu per paslaugos galiojimo terminą norėsite įsigyti prekes ar paslaugas išsimokėtinai
ar nuspręsite pasiimti kreditą ir pan., galėsite paslaugos laikinai atsisakyti, o paskui vėl jos galiojimą
atnaujinti.
Tam Jums tereikės prisijungti prie asmeninės kredito istorijos sistemos „Mano Creditinfo“. Per
pasirinktą paslaugos galiojimo laikotarpį turėsite galimybę paslaugą išjungti ir įjungti neribotą kiekį
kartų. Paslaugos išjungimas ar įjungimas Jūsų asmeniniam kredito reitingui įtakos neturės.

NENORIU KREDITO paslauga
Jei esate priklausomi nuo paskolų, jūs galite patys save įsitraukti į nekredituotinų asmenų sąrašą ir
finansinės įstaigos jums paskolos nesuteiks. Svarbu žinoti, kad šiuo atveju atsisakyti paslaugos yra
sudėtingiau, po atsisakymo taikomas 90 d. pereinamasis laikotarpis, kurio metu jūs vis dar būsite
nekredituotinas. Ši paslauga prarastų savo prasmę, jei priklausomas nuo kreditavimosi asmuo bet kada
galėtų save tiesiog išsibraukti iš nekredituojamų asmenų sąrašo.
Suprantame, kad nemaža dalis vartotojų vasario 16-23 d. nerimaudami dėl savo duomenų saugumo
„Nenoriu kredito“ paslaugą galėjo užsisakyti skubėdami ir neturėdami laiko įsigilinti į jos esmę. Todėl
taikysime supaprastintą paslaugos atsisakymo procedūrą asmenimis, užsisakiusiems paslaugą
2021.02.16 – 2021.02.23.
Susisiekite su mumis el. paštu info@manocreditinfo.lt ir mes operatyviai išbrauksime Jus iš
nekredituotinų asmenų sąrašo.
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