POKYNY PRO ZAŽÁDÁNÍ O KARTU DINERS CLUB

V případě zájmu o platební kartu Diners Club se řiďte prosím následujícími pokyny:
— řádně a čitelně vyplňte „Žádost o vydání platební karty“ a podepište ji (v případě služební karty je potřebný podpis statutárního(ních) zástupce(ců) společnosti

a razítko společnosti)

— přiložte kopii 2 posledních měsíčních výpisů z vašeho běžného účtu + posledního daňového přiznání, pokud jste OSVČ
— přiložte kopii občanského průkazu (obě strany) + druhý ID dokument (kopie řidičského průkazu nebo cestovního pasu atd.)
— v případě, že máte cizí státní příslušnost, je potřebné přiložit kopii povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu
— v souvislosti se zákonem AML a zákonnou povinností identifikace klienta proveďte prosím ověřovací platbu ve výši 1,- Kč na bankovní účet společnosti Diners Club

CS s.r.o. – 3849018/2700 z účtu vedeného na Vaše jméno, ke kterému nám dokládáte výpisy dle výše uvedeného (platba musí být provedena z identického účtu, ke
kterému nám dokládáte výpisy). Variabilní symbol neuvádějte. Do poznámky je nutné uvést informaci o účelu platby: Diners Club CS – vydání platební karty Diners
Club + Vaše celé jméno.

V případě služební karty je potřebné přiložit:
— kopii posledního daňového přiznání, rozvahy a výkazu zisku a ztrát a 2 posledních měsíčních výpisů z firemního účtu
— v případě právnické osoby i originál vyplněného a podepsaného formuláře AML / KYC spolu s kopiemi občanského průkazu všech členů statutárního orgánu

a skutečného majitele společnosti.

Všechny výše uvedené dokumenty zašlete prosím na adresu:
Diners Club CS, s. r. o.
Široká 36/5
110 00 Praha 1

▼ ADRESÁT
Diners Club CS, s. r. o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČ 35757086, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím své pobočky Diners Club
CS, s. r. o., organizační složka, se sídlem Praha, Široká 36/5, IČ 247 68 669, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74064, bankovní spojení: UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3849018/2700, tel.: +420 255 712 712, e-mail: customer.service@dinersclub.cz, www.dinersclub.cz (v dokumentu označen jako „Diners Club“ nebo „DC“)

