FAIR USE POLICY (FUP)
Diners Club CS, s. r. o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 757 086, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18227/B, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, 5440021/1111, IBAN:
SK78 1111 0000 0000 0544 0021, BIC: UNCR SK BX, povolenie na vykonávanie
platobných služieb vydané NBS pod číslom ODB-16129-6/2010, zapísaná
v zozname platobných inštitúcií na území SR pod poradovým číslom 2, povolenie
na poskytovanie spotrebiteľských úverov vydané NBS pod číslom ODB-6182/2015-8.

1. Podmienky vstupu do letiskových salónikov

• Počet dobropisov na 1 osobu (držiteľa hlavnej karty) počas 1 kalendárneho
roka nepresiahol počet 3 (bez ohľadu na počet hlavných kariet vydaných tejto
1 osobe) ak je daná osoba držiteľom firemnej karty Diners Club Business + alebo
Diners Club Austrian Airlines Corporate.
• Počet dobropisov na 1 osobu (držiteľa hlavnej karty) počas 1 kalendárneho
roka nepresiahol počet 5 (bez ohľadu na počet hlavných kariet vydaných tejto
1 osobe) ak je daná osoba držiteľom súkromnej karty Diners Club Premium.
• V prípade viacerých vstupov do salónika v ten istý deň, bude dobropis vystavený
iba na 1 vstup.
• Dobropisy nie sú vystavované na vstupy držiteľov dodatkových kariet.

Platné od: 25. 9. 2013
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 9. 2019

Odporúčame Vám oboznámiť sa s otváracími hodinami a ponukou služieb daného
salónika pred vstupom na stránke www.mojdiners.sk v časti Airport lounges.

1.1 Pre držiteľov kariet:
a) vstupy všetkých držiteľov hlavných a dodatkových kariet Diners Club do letiskových
salónikov sú spoplatnené sumou 25 € za vstup

1.2 Pre hostí (ktorí nie sú držiteľmi karty Diners Club):
Poplatok za vstup do letiskových salónikov pre hosťa držiteľa karty Diners Club, je
určený a účtovaný zo strany Diners Club International. Podmienky, za ktorých je
povolený vstup s hosťom, ako aj výška poplatku za hosťa (za hosťa je považovaná
každá osoba sprevádzajúca držiteľa karty, pokiaľ nie je uvedené inak, napr. deti a iné),
sú uvedené na stránke www.mojdiners.sk v časti Airport lounges.

b) poplatok je automaticky dobropisovaný po splnení nasledovných podmienok:
• Službu (vstup do letiskového salónika) využil priamo držiteľ súkromnej alebo
firemnej karty Diners Club Premium (5 vstupov/rok) a Diners Club Business +
alebo Diners Club Austrian Airlines Corporate (3 vstupy/rok)
a
• Držiteľ súkromných alebo firemných kariet, ktoré už nie sú v produktovom
portfóliu Diners Club a ani v sadzobníku poplatkov platnom od 1. 9. 2016
Diners Club Classic, Diners Club Silver, Dinres Club Corporate, Diners Club
Golf, Diners Club ČSA, Diners Club Austrian Airlines, ktorý má aktivovaný
balík VIP Airport Lounges. Vyššie uvedené karty vydané pred 20. 9. 2013 majú
túto službu aktivovanú automaticky až do termínu skončenia platnosti karty
uvedeného na karte (3 vstupy/rok).
• Držiteľ karty realizoval kartou, ktorou sa preukázal pri vstupe do salónika,
počas 60 dní predchádzajúcich dňu vstupu do salónika transakcie v celkovej
výške minimálne 500 € (vrátane obratov dodatkových kariet) na platobných
termináloch u obchodníka (POS) alebo u internetových obchodníkov
(eCommerce), výber hotovosti a ekvivalentné transakcie (obraty stávkových
kancelárií, kasín alebo pri dobíjaní „elektronických peňaženiek“) nie sú do
vyššie uvedeného zarátavané.

2. Uvítacie benefity
Benefity a zvýhodnenia, vrátane pripísania bonusových míľ, poskytnuté držiteľovi
ako uvítací benefit, nie je možné pre daného držiteľa poskytnúť opätovne a nie sú
nárokovateľné. Ponuka benefitov a zvýhodnení je priebežne menená a nebude tomu
istému držiteľovi poskytnutá opätovne. V prípade, ak budú uvítacie benefity ku karte
využité a tá bude zrušená pred uplynutím prvého roku platnosti karty, bude držiteľovi
karty naúčtovaný poplatok za využitie uvítacieho benefitu a nedodržanie podmienok.
<>

