REGISTRAČNÝ FORMULÁR K POISTENIU K DEPONOVANÝM ÚČTOM
DINERS CLUB – Podľa poistnej zmluvy č. 5585000199 – Diners Club CS, s. r. o.
▼ ADRESÁT
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 (v dokumente označený ako „Diners Club“ alebo „DC“)

PRE MAJITEĽOV DEPONOVANÝCH ÚČTOV (LODGED ACCOUNT)
DINERS CLUB PLATÍ ROVNAKÝ ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA
A POISTNÝCH SÚM, AKO PRE DRŽITEĽOV ŠTANDARDNÝCH
PLATOBNÝCH KARIET DINERS CLUB, UVEDENÝ V POISTNEJ ZMLUVE
5585000199.
V prípade, ak je zamestnanec firmy majiteľom štandardnej karty Diners Club a zároveň
firma využíva na nákup špecifických, vopred určených produktov (letenky, hotely a iné)
aj firemný Deponovaný účet Diners Club, je považované za aktiváciu poistenia tohto
zamestnanca, ak poverená osoba vykonala cez firemný Deponovaný účet takú transakciu,
ktorá sa dá považovať za aktiváciu poistenia podľa Zmluvných dojednaní 5585000199
pre povinné a doplnkové cestovné poistenie k platobným kartám vydávaným Diners Club
a zároveň z tejto transakcie jasne vyplýva meno a ďalšie identifikačné údaje poisteného.
V tomto prípade je aktivácia poistenia bezplatná a držiteľovi karty neprislúcha povinnosť
takúto aktiváciu Poistiteľovi vopred nahlásiť.
V prípade, ak zamestnanec firmy nie je majiteľom štandardnej karty Diners Club, ale firma
využíva na nákup špecifických, vopred určených produktov (letenky, hotely a iné) firemný
Deponovaný účet Diners Club, je považované za aktiváciu poistenia tohto zamestnanca, ak
poverená osoba vykonala cez firemný lodged account takú transakciu, ktorá sa dá považovať
za aktiváciu poistenia podľa Zmluvných dojednaní 5585000199 pre povinné a doplnkové
cestovné poistenie k platobným kartám vydávaným Diners Club a zároveň z tejto transakcie
jasne vyplýva meno a ďalšie identifikačné údaje poisteného. V tomto prípade je poistenie
spoplatňované sumou 7 € za každú poistenú osobu. Za účelom pripoistenia takejto osoby
je nutné vyplniť doleuvedený formulár pre každú poistenú osobu a tento pred začiatkom
uskutočnenej zahraničnej cesty zaslať spoločnosti Diners Club CS, s. r. o.
V prípade, ak je zamestnanec firmy držiteľom štandardnej karty Diners Club a zároveň
firma využíva na nákup špecifických, vopred určených produktov (letenky, hotely a iné)
aj firemný Deponovaný účet Diners Club, je považované za aktiváciu poistenie tohto
zamestnanca, ak poverená osoba objedná u Diners Club CS, s. r. o. cez priložený formulár,
ktorý je súčasťou tohto Dodatku k zmluve, cestovné poistenie poistiteľa Starr International
(Europe) Ltd, prostredníctvom organizačnej zložky Starr Underwriting Agents Limited
Slovakia, organizačná zložka, a Diners Club CS, s. r. o. zaťaží firemný lodged account
transakciou za toto poistenie podľa príslušného dohodnutého sadzobníka a zároveň z tejto
transakcie a zaslaného registračného formulára jasne vyplýva meno a ďalšie identifikačné
údaje poisteného. Cestovné a úrazové poistenie v tomto prípade sa rozdielne od Zmluvných
dojednaní pre cestovné a úrazové poistenie 5585000199 dojednáva ako poistenie
jednotlivca, čiže sa nevzťahuje na spolucestujúce osoby. V tomto prípade je aktivácia
poistenia spoplatňovaná sumou 7 € za služobnú cestu. Pre každú jednotlivú cestu je nutné
previesť tento typ transakcie , aby bolo poistenie aktivované.
V prípade, ak zamestnanec firmy nie je držiteľom štandardnej karty Diners Club, ale firma
využíva na nákup špecifických, vopred určených produktov (letenky, hotely a iné) firemný
Deponovaný účet Diners Club, je považované za aktiváciu poistenia tohto zamestnanca,
ak poverená osoba objedná u Diners Club CS, s. r. o. cez priložený formulár, ktorý je
súčasťou tohto Dodatku k zmluve, cestovné poistenie poistiteľa Starr International (Europe)
Ltd, prostredníctvom organizačnej zložky Starr Underwriting Agents Limited Slovakia,
organizačná zložka, a Diners Club CS, s. r. o. zaťaží firemný lodged account transakciou
za toto poistenie podľa príslušného dohodnutého sadzobníka a zároveň z tejto transakcie
a zaslaného registračného formulára jasne vyplýva meno a ďalšie identifikačné údaje
poisteného. Cestovné a úrazové poistenie v tomto prípade sa rozdielne od Zmluvných
dojednaní pre cestovné a úrazové poistenie 5585000199 dojednáva ako poistenie
jednotlivca, čiže sa nevzťahuje na spolucestujúce osoby. V tomto prípade je aktivácia
poistenia spoplatňovaná sumou 14 € za služobnú cestu. Pre každú jednotlivú cestu je nutné
previesť tento typ transakcie, aby bolo poistenie aktivované.

ZA ÚČELOM PRIPOISTENIA TAKEJTO OSOBY JE NUTNÉ VYPLNIŤ
NASLEDOVNÝ FORMULÁR PRE KAŽDÚ POISTENÚ OSOBU A TENTO
24 HODÍN PRED ZAČIATKOM USKUTOČNENEJ ZAHRANIČNEJ CESTY
ZASLAŤ SPOLOČNOSTI DINERS CLUB CS, S. R. O.
Dátum

Miesto

Meno a priezvisko
Rodné číslo
Držiteľ karty Diners Club

3 6

Nie

Áno

X X X X X X

Číslo karty Diners Club
Názov firmy / zamestnávateľa:

3 6

X X X X X X

Číslo deponovaného účtu
Kontaktná osoba
Mobilný telefón
Dátum nastúpenia zahraničnej cesty
(Dátum prekročenia štátnej hranice SR)
Dátum vykonania transakcie
na aktiváciu poistenia
Poplatok za aktiváciu (Poistné)

€

Držiteľ kreditnej karty Diners Club potvrdzuje, že všetky uvedené informácie sú pravdivé
a úplné a je si vedomý dôsledkov nepravdivých odpovedí na povinnosť poistiteľa poskytnúť
poistné plnenie. Držiteľ kreditnej karty Diners Club (fyzická osoba) týmto berie na vedomie,
že Diners Club CS, s. r. o. a poistiteľ Starr International (Europe) Ltd, prostredníctvom
organizačnej zložky Starr Underwriting Agents Limited Slovakia, organizačná zložka so
sídlom: Panenská 5, 811 03 Bratislava (IČO 50 854 364), spracováva osobné údaje („OÚ“)
na základe zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení, ktorý je právnym
základom spracúvania OÚ. Držiteľ kreditnej karty Diners Club je povinný poskytnúť Diners
Club CS, s. r. o. a poistiteľovi OÚ uvedené v tomto formulári alebo neskôr požadované
poistiteľom pre účely poistenia. Informačné povinnosti vyplývajúce poistiteľovi z § 15
ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení („ZOOÚ“)
sú splnené Diners Club CS, s. r. o. a poistiteľom uverejnením potrebných údajov na
webovom sídle Diners Club CS, s. r. o. www.dinersclub.sk a na webovom sídle poistiteľa
www.starrcompanies.com. Držiteľ kreditnej karty Diners Club súhlasí s tým, že všetky
informačné povinnosti vyplývajúce poistiteľovi zo ZOOÚ, vrátane povinnosti podľa § 8, ods.
6 ZOOÚ, môžu byť splnené poistiteľom aj uverejnením potrebných údajov na webovom
sídle poistiteľa www.starrcompanies.com, a to v lehote/ách uvedenej/ých v ZOOÚ, pokiaľ
ZOOÚ výslovne nevyžaduje písomnú formu takéhoto oznámenia. Držiteľ kreditnej karty
Diners Club sa zaväzuje Diners Club CS, s. r. o. a poistiteľovi bezodkladne oznámiť každú
zmenu OÚ. Držiteľ kreditnej karty Diners Club vyhlasuje, že osobné údaje iných dotknutých
osôb uvedených v tomto formulári poskytol v súlade so ZOOÚ. Držiteľ kreditnej karty Diners
Club týmto udeľuje podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších zmien a doplnkov, poistiteľovi Starr International (Europe) Ltd, prostredníctvom
organizačnej zložky Starr Underwriting Agents Limited Slovakia, organizačná zložka,
a Diners Club CS, s. r. o., ako správcom osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných
údajov, týkajúcich sa jeho osoby a ďalších osobných údajov uvedených v poistnej zmluve
a v súvislosti s ňou, a to v rozsahu ich systémového triedenia, analyzovania, vzájomného
odovzdávania a zdieľania, ukladania na ďalšie využitie, ktoré súvisí s poistnou zmluvou, na
dobu trvania právnych vzťahov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poistnou zmluvou. Držiteľ
kreditnej karty Diners Club oprávňuje Diners Club CS, s. r. o. zaťažiť jeho kreditnú kartu
Diners Club čiastkou poplatku za poistenie dlhodobého pobytu.
Podpis zodpovednej osoby
majiteľa deponovaného účtu

NAHLÁSENIE PROSÍME ZASLAŤ PRED ZAČIATKOM USKUTOČNENEJ ZAHRANIČNEJ CESTY NA ČÍSLO FAXU +421 577 89 449 (DINERS CLUB CS, S. R. O.).
Dátum, podpis pracovníka Diners Club CS, s. r. o. a pečiatka spoločnosti

Dátum, podpis pracovníka poistiteľa Starr Underwriting Agents Limited Slovakia, organizačná zložka
a pečiatka spoločnosti

