REVOLVINGOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Platné od 24. 7. 2017
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto revolvingové obchodní podmínky (dále též „ROP“)
v souladu s ust.§ 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, obsahují úpravu
pro poskytování služby revolvingového úvěru – Diners
úvěru – ke Smlouvě o vydání platební karty Diners Club,
a které tvoří Smlouvu společně se Žádostí o vydání
karty nebo Žádostí o poskytnutí revolvingového úvěru,
Všeobecnými obchodními podmínkami pro vydávání
a používání platebních karet Diners Club (dále též „VOP“)
a Sazebníkem poplatků. Je-li revolvingový úvěr doplňkovou
službou k soukromé Kartě, je Úvěr spotřebitelským
úvěrem ve smyslu zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru, určený k úhradě Transakcí provedených Kartou.
V případě, že Úvěr je doplňkovou službou k firemní Kartě,
jedná se o úvěr určený k úhradě Transakcí provedených
Kartou dle ust. § 2395 a násl. zák.č. 89/2012., občanského
zákoníku, v platném znění, přičemž ustanovení zákona
o spotřebitelském úvěru se na tento úvěr nevztahují.
1.2 Skutečnosti výslovně neupravené v těchto ROP mají
význam upravený ve VOP a řídí se příslušnými ustanoveními
VOP. V případě rozporu mezi zněním ROP a VOP mají
přednost příslušná ustanovení těchto ROP. Definice a pojmy
uvedené ve VOP, které jsou uváděny velkými písmenem
v těchto ROP, mají význam uvedený ve VOP, pokud není
v rámci ROP uvedeno jinak.
1.3 Žadateli vzniká oprávnění využívat službu
revolvingového úvěru i) v návaznosti na příslušná ustanovení
čl. 2 VOP a čl. 3 ROP přijetím Žádosti o vydání karty ze strany
DC, pokud je poskytování revolvingového úvěru součástí
předmětné Karty (tj. pokud je to výslovně uvedeno v Žádosti
o vydání karty) nebo ii) akceptací samostatné Žádosti
o poskytnutí revolvingového úvěru. DC akceptuje Žádost
o poskytnutí revolvingového úvěru písemným Potvrzením
o přijetí žádosti, přičemž na poskytnutí revolvingového
úvěru není ze strany Žadatele právní nárok. V případě, že
DC akceptuje Žádost o poskytnutí revolvingového úvěru,
mění se Smlouva o vydání karty způsobem a za podmínek
upravených v Žádosti o poskytnutí revolvingového úvěru
a těchto ROP.
1.4 Na základě Smlouvy, jejíž součástí je poskytování
doplňkové služby – revolvingového úvěru, se DC zavazuje,
mimo plnění jiných závazků ze Smlouvy, poskytnout
Žadateli možnost čerpat Úvěr do výše Revolvingového
limitu a Žadatel se zavazuje, mimo plnění jiných povinností
ze Smlouvy, i) vrátit DC poskytnutý a čerpaný Úvěr, ii)
zaplatit Úrok a další poplatky stanovené ve Smlouvě.
2 VYMEZENÍ POJMŮ
2.1 Vymezení pojmů – pojmy s velkým počátečním
písmenem mají v těchto revolvingových obchodních
podmínkách následující význam:
Minimální splátka je částka určená ze součtu objemu
Transakcí za aktuální Transakční období a celkového
čerpání Úvěru za předcházející Zúčtovací období, jejíž
výše a způsob výpočtu je uvedena v Sazebníku poplatků.
Minimální splátka je splatná vždy k Datu splatnosti Výpisu za
příslušné Zúčtovací období.
Povinná úhrada je částka, kterou je Žadatel a případný
Spolužadatel povinen uhradit k Datu splatnosti za příslušné
Zúčtovací období. Povinnou úhradu tvoří: i) Minimální
splátka; ii) Úroky a Sankce za aktuální Zúčtovací období ke
dni vystavení Výpisu; iii) Poplatky dle Sazebníku poplatků
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nebo VOP a ROP; iv) částka odpovídající výši realizovaných
Transakcí, které Žadatel a případný Spolužadatel realizoval
ve Zúčtovacím období, která převyšuje Revolvingový limit.
Povinná úhrada je označena na Výpisu jako částka k úhradě.
Žadatel bere na vědomí, že Povinnou úhradu nelze čerpat
Úvěr.
Referenční sazba je úroková sazba EURIBOR 12M
zaokrouhlená na jedno desetinné místo. Aplikovanou
Referenční sazbou je EURIBOR 12M k 26.11.2015, tj. 0,1 %
ročně (p.a.).
Revolvingový limit je celková výše Úvěru, kterou je Žadatel
a případný Spolužadatel oprávněn čerpat na základě
Smlouvy. Výše Revolvingového limitu se rovná výši Limitu,
neoznámí-li DC Žadateli jinak.
Riziková přirážka je přirážka k Úrokové sazbě, o kterou
je DC oprávněna za podmínek upravených ve VOP a ROP
zvýšit Úrokovou sazbu. Maximální výše Rizikové přirážky
činí 6 %.
Sazebník poplatků pro soukromé karty je seznam, který
upravuje poplatky spojené s vydáním a užíváním Karty,
poskytnutím Úvěru, je-li Revolvingový úvěr poskytován
k soukromým Kartám, dále poplatky spojené s poskytováním
Doplňkových služeb, základní rozsah Doplňkových služeb,
Úrok, Minimální splátku (dále též „Poplatky“).
Sazebník poplatků pro firemní karty je seznam, který
upravuje poplatky spojené s vydáním a užíváním Karty,
poskytnutím Úvěru, je-li Revolvingový úvěr poskytován
k firemním Kartám, dále poplatky spojené s poskytováním
Doplňkových služeb, základní rozsah Doplňkových služeb,
Úrok, Minimální splátku (dále též „Poplatky“).
Úrok / Úroková sazba je úrok z poskytnutého a čerpaného
Úvěru, přičemž výše úrokové sazby na ročním základu (p.a.)
se určuje součtem Referenční sazby a Přirážky DC (dále jen
„Úroková sazba“). Přirážka DC představuje přirážku ve výši
9,8 % ročně (p.a.), která se připočítává k Referenční sazbě
pro účely určení Úrokové sazby. Za podmínek upravených
v ROP je DC oprávněna zvýšit Úrokovou sazbu o Rizikovou
přirážku. DC je oprávněna jednostranně změnit Úrokovou
sazbu mimo jiné v případě, že dojde ke změně aplikované
Referenční sazby o více než jeden procentní bod. DC je
povinna informovat Žadatele o změně Úrokové sazby
v důsledku změny Referenční sazby ve lhůtě ne kratší než 15
dnů před účinností změny výše Úrokové sazby. Žadatel je
oprávněn v případě změny Úrokové sazby ukončit Smlouvu
výpovědí způsobem upraveným v odst. 2.7. VOP.
Úvěr ve smyslu ROP je Revolvingový úvěr, který DC
poskytuje Žadateli, a které Žadatel a případně Spolužadatel
čerpá z Revolvingového limitu na úhradu realizovaných
Transakcí maximálně do výše sjednaného Revolvingového
limitu. V případě úhrady čerpaného Úvěru se Revolvingový
limit automaticky obnovuje do výše uhrazeného
a nevyčerpaného Revolvingového limitu.
3 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O UZAVŘENÍ
A UKONČENÍ SMLOUVY
3.1 V případě, že DC neakceptuje Žádost podanou
DC Žadatelem v plném rozsahu, zejména pak v části
navrhovaného Revolvingového limitu, je DC oprávněna
doručit Žadateli nový návrh na uzavření Smlouvy ve formě
předvyplněné Žádosti o vydání karty, přičemž Smlouva je
uzavřena dnem doručení Žadatelem potvrzené Žádosti DC.

3.2 Je-li Žadatel spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od
Smlouvy se službou Revolvingového úvěru bez uvedení
důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce ROP je
účinné dnem doručení odstoupení DC. Žadatel je povinen
v případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce ROP
uhradit DC k Datu splatnosti Zúčtovacího období, ve kterém
došlo k odeslání odstoupení od Smlouvy nebo ve lhůtě 30
dnů ode dne odeslání odstoupení od Smlouvy, vždy ve
lhůtě, která je delší:
a) jistinu poskytnutého Úvěru,
b) úrok ve výši, na kterou by DC vznikl nárok, pokud by
k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode
dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, a
c) případné nevratné poplatky zaplacené DC orgánům
veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem
veřejné správy.
3.3 V případě ukončení Smlouvy výpovědí dle čl. 2 VOP
zaniká k poslednímu dni výpovědní lhůty oprávnění
Žadatele a případného Spolužadatele čerpat Úvěr
a realizovat Transakce prostřednictvím Karty. Úvěr
a veškeré jiné pohledávky DC za Žadatelem ze Smlouvy se
stávají splatnými k Datu splatnosti Zúčtovacího období, ve
kterém došlo k uplynutí výpovědní lhůty. Žadatel je povinen
zaplatit DC Úrok z čerpaného Úvěru a případné Sankce i po
ukončení účinnosti Smlouvy, a to až do úplného uhrazení
čerpaného Úvěru. V případě prodlení Žadatele s úhradou
Úvěru je DC oprávněna účtovat Žadateli vedle Úroku
i Sankce a Žadatel je povinen uhradit DC tyto nároky, a to
až do úplné úhrady čerpání Úvěru i po ukončení Smlouvy.
3.4 Nedohodne-li se DC a Žadatel jinak, zaniká účinnost
Smlouvy skončením doby platnosti Karty, pokud nedojde
k obnovení Karty a zároveň pokud budou plně uhrazeny
veškeré pohledávky DC za Žadatelem. Žadatel je oprávněn
požádat DC o pokračování trvání Smlouvy i bez vydání
obnovené Karty. Ukončením účinnosti Smlouvy jakýmkoliv
způsobem nezanikají závazky Žadatele vůči DC vzniklé
z používání Karty a čerpání Úvěru, včetně případného
příslušenství pohledávky DC vůči Žadateli.
3.5 Není-li v těchto ROP uvedeno jinak, platí pro změnu
Smlouvy v části týkající se Revolvingového úvěru a těchto
ROP postup upravený v ustanovení čl. 2 VOP.
4 ZÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ POPLATKŮ,
TRANSAKCÍ A ČERPÁNÍ ÚVĚRU
4.1 Žadatel je povinen k Datu splatnosti uhradit DC
Povinnou úhradu. V případě, že nedojde řádně a včas
k úhradě částky ve výši Povinné úhrady, dostává se Žadatel
do prodlení a DC vzniká nárok na Poplatek z prodlení
z neuhrazené Povinné úhrady s výjimkou té části Povinné
úhrady, která připadá na Úrok a Sankce.
4.2 V případě, že Žadatel neuhradí k Datu splatnosti
realizované Transakce za příslušné Zúčtovací období v plné
výši, čerpá automaticky na neuhrazenou část Transakcí
Úvěr. Žadatelem čerpaný Úvěr za přecházející Zúčtovací
období se zvyšuje o výši Transakcí, které nejsou uhrazeny ve
lhůtě splatnosti dle tohoto odst. ROP, bez částky odpovídající
Minimální splátce, na kterou nelze čerpat Úvěr. Žadatel
je povinen uhradit DC za čerpaný Úvěr Úrok a v případě
neuhrazení Povinné úhrady rovněž příslušný Poplatek
z prodlení z výše Povinné úhrady (bez Úroku a Sankcí).
Okamžik čerpání Úvěru nastává vždy dnem Data splatnosti.
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Od okamžiku čerpání Úvěru vzniká Žadateli povinnost platit
Úrok z Úvěru.
4.3 Úhrady Žadatele se započítávají na pohledávky DC
v následujícím pořadí 1) splatné Úroky a Sankce; 2)
nesplacené Minimální splátky a ostatní nesplacené části
Povinné úhrady za předcházející Zúčtovací období dle
jejich pořadí od nejstaršího; 3) Povinná úhrada za aktuální
Zúčtovací období; 4) Transakce za aktuální Zúčtovací období;
5) jistina Úvěru. V případě dobropisování / stornování
Transakce bude předmětná částka započtena na závazky
Žadatele dle tohoto odstavce ROP.
4.4 V případě, že Žadatel neuhradí Povinnou úhradu za dvě
Zúčtovací období, případně pokud nebude Povinná úhrada
řádně uhrazena po dobu dvou měsíců, je DC oprávněna dle
vlastního uvážení: i) vypovědět Smlouvu; ii) zvýšit Úrokovou
sazbu Žadateli o Rizikovou přirážku; iii) snížit Revolvingový
limit; iv) dočasně omezit nebo zablokovat užívání Karty;
v) požadovat okamžité splacení celé nebo části vyčerpané
jistiny Úvěru, příslušenství Úvěru, Sankcí a Povinných
úhrad. DC je oprávněna zvýšit Úrokovou sazbu o Rizikovou
přirážku v případě, že nebude pohledávka DC uhrazena ani
ve lhůtě uvedené v písemné výzvě doručené Žadateli DC.
Marným uplynutím lhůty uvedené ve výzvě dle předchozí
věty se Úroková sazba zvyšuje o Rizikovou přirážku.
4.5 V případě, že vůči osobě Žadatele je zahájeno insolvenční
řízení, je Úvěr splatný dnem zahájení insolvenčního řízení,
a to v rozsahu nesplacené části čerpaného Úvěru, úroků

strana 2/2
a Sankcí. Tímto nejsou dotčeny jiné nároky DC uvedené ve
Smlouvě.
4.6 Žadatel je oprávněn kdykoliv splatit čerpaný Úvěr
nebo jeho část bez jakýchkoliv omezení nebo dalších
poplatků ze strany DC. Žadatel je vždy povinen uhradit
Úrok z Úvěru za dobu jeho čerpání. V případě úhrady
čerpaného Úvěru se Úvěr automaticky obnovuje do výše
uhrazeného a nevyčerpaného Úvěru, maximálně však do
výše Revolvingového limitu.
4.7 V případě prodlení Žadatele a případného
Spolužadatele s úhradou jakékoliv částky ve lhůtě splatnosti
je DC oprávněna vymáhat dlužnou částku samostatně nebo
prostřednictvím právního zástupce nebo inkasní agentury.
DC je oprávněna vyhotovit a zaslat Žadateli a případnému
Spolužadateli Upomínku, která je zpoplatněna následovně:
i) první upomínka 150 CZK, ii) druhá a následující
upomínka(y) 450 CZK. V případě prodlení Žadatele
a případného Spolužadatele je Žadatel povinen uhradit DC
i) veškeré Poplatky a Sankce ve výši stanovené Sazebníkem
poplatků, VOP a ROP, ii) čerpání Úvěru a jiné platby dle
Smlouvy ve lhůtách uvedených ve Smlouvě, iii) veškeré
náklady spojené s vymáháním pohledávky, zejm. notářské
nebo soudní poplatky, náklady právního zastoupení
v zákonné výši (dle vyhl. Ministerstva spravedlnosti č.
177/1996 Sb.) a náklady na činnost inkasní agentury ve výši
upravené smluvně mezi DC a inkasní agenturou. DC je dále
oprávněna uplatit zajištění pohledávek DC za Žadatelem,
pokud bylo s Žadatelem sjednáno.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci
českých soudů je příslušný též finanční arbitr, jedná-li se
mimo jiné o spor mezi Žadatelem, který je spotřebitelem
a DC, při nabízení a poskytování platebních služeb
nebo nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či
obdobné finanční služby.
5.2 Dozor nad dodržováním podmínek pro poskytování
spotřebitelského úvěru stanovených zákonem č. 145/2010
Sb. vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě
28, 11503 Praha 1.
5.3 Tyto Revolvingové obchodní podmínky nabývají
platnosti dnem 24. 7. 2017. Pro Smlouvy uzavřené od
24. 7. 2017 se aplikuje úprava těchto VOP ode dne jejich
platnosti. Pro Smlouvy uzavřené před nabytím platnosti
těchto ROP platí, že tyto ROP jsou účinné v souladu
s odst. 2.7. VOP ve lhůtě ne kratší než 2 měsíce ode dne
jejich oznámení, tyto ROP jsou pro Smlouvy uzavřené
před nabytím jejich platnosti účinné od 24. 7. 2017, tímto
dnem pozbývají účinnosti v plném rozsahu „Revolvingové
obchodní podmínky“ účinné od 1. 12. 2015, resp. 1. 3. 2016.
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