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1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

2 VYMEDZENIE POJMOV

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „ROP“)
vydané podľa § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení upravujú poskytovanie
služby revolvingového rámca – Diners úveru, pričom tvoria
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o vydaní karty a poskytnutí
spotrebiteľského úveru, t.j. zmluvného vzťahu založeného
Žiadosťou o vydanie karty a tvoreného Žiadosťou
o vydanie karty, Všeobecnými obchodnými podmienkami
pre vydávanie a používanie platobných kariet Diners Club
(„VOP“), príslušným Sadzobníkom poplatkov, prípadne
Žiadosťou o poskytnutie revolvingového rámca. V prípade,
ak je revolvingový rámec doplnkovou službou k súkromnej
Karte, Revolvingový rámec predstavuje spotrebiteľský
úver v zmysle zákona č.129/2010 Z.z. o spotrebiteľských
úveroch v platnom znení určený na úhradu dlžnej sumy
Žiadateľa z Transakcií vykonaných Kartou. V prípade, ak je
revolvingový rámec doplnkovou službou k firemnej Karte,
jedná sa o úver podľa § 497 Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb., pričom ustanovenia zákona č.129/2010
Z.z. o spotrebiteľských úveroch sa neuplatnia.

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú v týchto
obchodných podmienkach nasledujúci význam:

1.2 Otázky bližšie neupravené v týchto ROP sa spravujú
VOP. V prípade rozporov medzi znením VOP a ROP majú
príslušné ustanovenia týchto ROP prednosť. Definície
uvedené vo VOP sú záväzné aj pre účely týchto ROP, ak tieto
ROP neuvádzajú inak.
1.3 Právo využívať službu revolvingového rámca vzniká
Žiadateľovi (i) v nadväznosti na príslušné ustanovenia
VOP (článok 2) prijatím Žiadosti o vydanie Karty, ak je
poskytovanie služby revolvingového rámca súčasťou
predmetného kartového produktu (t.j. je to výslovne
uvedené v Žiadosti o vydanie Karty), (ii) prijatím osobitnej
Žiadosti o poskytnutie revolvingového rámca zo strany
DC. DC akceptuje Žiadosť o poskytovanie revolvingového
rámca písomným potvrdením o prijatí žiadosti, pričom na
prijatie Žiadosti o poskytnutie revolvingového rámca DC
neexistuje zo strany Žiadateľa právny nárok. V prípade, ak
DC príjme Žiadosť o poskytnutie revolvingového rámca,
mení sa Zmluva spôsobom a za podmienok uvedených
v Žiadosti o poskytnutie revolvingového rámca atýchto
ROP. V prípade Žiadateľa, ktorému bola vydaná súkromná
Karta, avšak pred 24. 9. 2017 mu nebolo poskytnuté právo
využívať službu revolvingového rámca a takýto Žiadateľ
do 24. 9. 2017 nedoručil DC výpoveď Zmluvy z dôvodu
nesúhlasu s rozšírením Zmluvy o službu revolvingového
rámca, bude mu táto služba aktivovaná a poskytovaná
na základe osobitného potvrdenia o aktivácii služby
revolvingového rámca, ktoré DC po splnení všetkých
podmienok predpokladaných zákonom o spotrebiteľských
úveroch doručí Žiadateľovi, pričom predmetné potvrdenie
bude súčasne obsahovať zmluvné podmienky, ktoré
predpokladá §9 zákona o spotrebiteľskom úvere a toto
potvrdenie bude predstavovať súčasť obsahu Zmluvy.
1.4 Na základe Zmluvy, ktorej súčasťou je poskytovanie
služby revolvingového rámca (revolvingového úveru),
uzavretej/zmenenej podľa bodu 1.3, sa DC zaväzuje
okrem plnenia ostatných záväzkov zo Zmluvy poskytnúť
Žiadateľovi Úver do výšky Revolvingového limitu a Žiadateľ
sa zaväzuje okrem (s)plnenia ostatných záväzkov zo Zmluvy
(i) vrátiť poskytnutý a čerpaný Úver DC a(ii) zaplatiť Úrok.

Revolvingový limit – celková suma Úveru, ktorú je
oprávnený Žiadateľ a prípadný Spolužiadateľ čerpať
na základe Zmluvy. Výška Revolvingového limitu je rovnaká
ako Limit, pokiaľ DC neoznámi Žiadateľovi iné.
Revolvovateľná suma – suma aktualizovaná na mesačnom
základe ku dňu skončenia príslušného Zúčtovacieho
obdobia, z ktorej môže Žiadateľ čerpať Úver a ktorá sa
určí ako súčet sumy Transakcií vykonaných za príslušné
Zúčtovacie obdobie a prípadného Úveru čerpaného
za predchádzajúce obdobia, pričom jej najvyššia prípustná
výška predstavuje Revolvingový limit.
Minimálna splátka – suma určená z Revolvovateľnej sumy
a vypočítaná spôsobom určeným v aktuálnom Sadzobníku
poplatkov pre súkromné karty. Minimálna splátka je splatná
v Dátume splatnosti Výpisu za príslušné Zúčtovacie obdobie.
Povinná úhrada – suma, ktorú je Žiadateľ a prípadný
Spolužiadateľ povinný uhradiť do Dátumu splatnosti
príslušného Výpisu, pričom ju tvorí: (i) Minimálna splátka,
(ii) Úroky a Sankčné poplatky, na ktoré má DC nárok do dňa
vystavenia Výpisu, (iii) iné poplatky, ktoré je DC oprávnený
účtovať vo výške vyplývajúcej zo Sadzobníka poplatkov pre
súkromné karty, ROP alebo VOP a/alebo (v) suma, o ktorú
Transakcie vykonané v rámci predmetného Zúčtovacieho
obdobia prevyšujú Revolvovateľnú sumu. Povinná úhrada
je v príslušnom Výpise označená ako suma na úhradu.
Žiadateľ berie na vedomie, že na tú časť dlžnej sumy, ktorá
predstavuje Povinnú úhradu (s výnimkou Minimálnej
splátky), nemôže čerpať Úver, a teda v prípade nezaplatenia
Povinnej úhrady nejde o čerpanie peňažných prostriedkov,
za ktoré DC prináleží akákoľvek odplata.
Referenčná sadzba – úroková sadzba EURIBOR 12M
zaokrúhlená na jedno desatinné miesto uplatňovaná
na ročnom základe. Aplikovaná referenčná sadzba je
EURIBOR 12M z 26. 11. 2015, t.j. 0,1 % ročne.
Riziková prirážka – prirážka k štandardnej Úrokovej
sadzbe vo výške určenej DC, avšak nepresahujúcej 6 %
ročne, ktorú je DC oprávnený pripočítať k Úrokovej sadzbe
za podmienok uvedených v týchto ROP.
Sadzobník poplatkov pre súkromné karty – je zoznam,
ktorý upravuje poplatky spojené s vydávaním a používaním
Karty, poskytnutím spotrebiteľského úveru (revolvingového
úveru), s poskytovaním Doplnkových služieb, základný
rozsah a/alebo rámec Doplnkových služieb, Úrok
a Minimálnu splátku za predpokladu, že revolvingový rámec
je poskytovaný ako doplnková služba k súkromnej Karte.
Sadzobník poplatkov pre firemné karty – je zoznam,
ktorý upravuje poplatky spojené s vydávaním a používaním
Karty, poskytnutím revolvingového úveru, s poskytovaním
Doplnkových služieb, základný rozsah a/alebo rámec
Doplnkových služieb, Úrok a Minimálnu splátku za
predpokladu, že revolvingový rámec je poskytovaný ako
doplnková služba k firemnej Karte.
Úrok – úrok z poskytnutého a čerpaného Úveru, pričom
výška úrokovej sadzby na ročnom základe sa určuje
ako súčet Referenčnej sadzby a Prirážky DC („Úroková
sadzba“). Prirážka DC predstavuje prirážku vo výške 9,8 %

ročne, ktorá sa pripočítava k Referenčnej sadzbe pre
účely určenia Úrokovej sadzby. Za podmienok uvedených
v týchto ROP možno Úrokovú sadzbu zvýšiť o Rizikovú
prirážku. Úrokovú sadzbu je DC oprávnený zmeniť vždy
aj v prípade, ak sa aktuálna výška Referenčnej sadzby
upraví oproti aplikovanej Referenčnej sadzbe o viac ako
jeden percentuálny bod. O zmene Úrokovej sadzby podľa
predchádzajúcej vety a dátume účinnosti zmeny je DC
povinný Žiadateľa informovať písomne najmenej pätnásť
dní pred účinnosťou zmeny výšky Úrokovej sadzby s tým,
že Žiadateľ je oprávnený postupom uvedeným v bode 2.9
VOP ukončiť Zmluvu s okamžitou účinnosťou – t.j. dňom
doručenia výpovede DC, pokiaľ so zmenou Úrokovej
sadzby nesúhlasí.
Úver – peňažné prostriedky čerpané Žiadateľom
a prípadne aj Spolužiadateľom na krytie Revolvovateľnej
sumy, pokiaľ nebola v plnej výške zaplatená v Dátume
splatnosti príslušného Výpisu.
3 OSOBITNÉ USTANOVENIA O UKONČENÍ
ZMLUVY
3.1 V prípade výpovede Zmluvy zaniká s účinnosťou
výpovede (t.j. po uplynutí príslušnej výpovednej doby
v zmysle VOP, resp. týchto ROP) oprávnenie Žiadateľa
a prípadného Spolužiadateľa čerpať ďalej Úver, vykonávať
prostredníctvom Karty Transakcie a využívať Doplnkové
služby v prípade, ak boli súčasťou Zmluvy. Úver ako aj
ostatné dlžné sumy sa stávajú v celom rozsahu splatnými
v Dátume splatnosti nasledujúceho Výpisu potom, čo
výpoveď nadobudla účinky. V prípade, ak sa Žiadateľ a/
alebo prípadný Spolužiadateľ dostane do omeškania
so zaplatením celého Úveru podľa tohto bodu je DC
oprávnený účtovať Sankčný poplatok, obdobne ako aj
vo všetkých ostatných prípadoch omeškania s plnením
peňažného záväzku Žiadateľa (s výnimkou Sankčného
poplatku a Úroku).
3.2 V prípade, ak je revolvingový rámec poskytovaný
ako doplnková služba k súkromnej Karte je Žiadateľ
(spotrebiteľ) oprávnený odstúpiť od Zmluvy so službou
revolvingového rámca (revolvingového úveru Diners úver),
a to bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo
dňa jej uzavretia, resp. do 14 dní od kedy bola pôvodná
Zmluva doplnená o službu poskytovania revolvingového
rámca podľa bodu 1.3 týchto ROP, a to osobitne v prípade,
pokiaľ potvrdenie o prijatí Žiadosti/ Žiadosti o poskytnutie
revolvingového rámca obsahuje spresnenie obsahových
náležitostí zmluvy podľa § 9 zákona o spotrebiteľských
úveroch. Pokiaľ Žiadateľ o vydanie súkromnej Karty vykonal
pred účinnosťou odstúpenia prostredníctvom Karty
transakcie, zaväzuje sa ich vrátiť DC v Dátume splatnosti
nasledujúceho Výpisu. V prípade omeškania sa Žiadateľa
má DC nárok na uhradenie Úroku a Sankčného poplatku
z dlžnej sumy.
4 ÚHRADA ÚVERU A OSTATNÝCH ZÁVÄZKOV
ŽIADATEĽA
4.1 Žiadateľ je povinný do Dátumu splatnosti Výpisu uhradiť
Povinnú úhradu, inak sa dostáva do omeškania voči DC
a DC je oprávnený účtovať Sankčný poplatok z nezaplatenej
Povinnej úhrady, s výnimkou tej časti Povinnej úhrady, ktorá
pripadá na Úrok a Sankcie. V prípade, ak nepríde k uhradeniu
celej Revolvovateľnej sumy vyplývajúcej z tohto Výpisu
v Dátume splatnosti, čerpá z nezaplatenej časti Žiadateľ
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Úver. Úver sa zvyšuje aj o sumu pripadajúcu na neuhradené
Revolvovateľné sumy z následne vystavených Výpisov.
Žiadateľ je povinný uhradiť DC za čerpaný Úver Úrok
a v prípade nezaplatenej Minimálnej splátky aj príslušný
Sankčný poplatok. Žiadateľ je oprávnený splatiť čerpaný
Úver bez obmedzení a bez dodatočných nákladov.
4.2 V prípade úhrady sa považujú jednotlivé záväzky
za splatené v poradí, ktorý vyplýva z platnej právnej
úpravy. V prípade, ak príde k dobropisovaniu/stornovaniu
Transakcie, bude predmetná suma započítaná s jednotlivými
záväzkami Žiadateľa v poradí určenom podľa tohto bodu.
4.3 V prípade, ak Žiadateľ nezaplatí Povinnú úhradu za dve
Zúčtovacie obdobia, prípadne nebude niektorá Povinná
úhrada uhradená riadne po dobu dvoch mesiacov, je
DC podľa vlastného uváženia (i) oprávnený vypovedať
Zmluvu alebo (ii) zvýšiť Žiadateľovi Úrokovú sadzbu
o Rizikovú prirážku. DC je oprávnený zvýšiť Úrokovú
sadzbu o Rizikovú prirážku, ak nedôjde k zaplateniu dlžnej
sumy podľa predchádzajúcej vety ani v lehote uvedenej
v písomnom upozornení zo strany DC, v ktorom bude
Žiadateľ upovedomený, že ak nepríde k zaplateniu dlžnej
sumy v tejto lehote, jej márnym uplynutím príde k zvýšeniu
Úrokovej sadzby o Rizikovú prirážku.
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4.4 Žiadateľ je oprávnený splatiť aktuálne dlžný Úver bez
akýchkoľvek obmedzení a bez dodatočných poplatkov
účtovaných DC s výnimkou Úroku za obdobie čerpania
Úveru.

Úveru je podľa § 23 zákona o spotrebiteľských úveroch
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25
Bratislava. Týmto nie je dotknuté právo Žiadateľa na postup
uvedený v článku 6 a 7 VOP.

4.5 Ak sa Žiadateľ a prípadný Spolužiadateľ dostane
do omeškania so zaplatením akejkoľvek sumy
v lehote splatnosti, DC je oprávnený vymáhať dlžnú
sumu prostredníctvom právneho zástupcu alebo
špecializovaného subjektu. DC je v prípade omeškania sa
Žiadateľa oprávnený vystaviť upomienku, pričom za prvú
upomienku je oprávnený účtovať poplatok 7 € a za každú
ďalšiu upomienku poplatok 17 €. Ak sa Žiadateľ a prípadný
Spolužiadateľ dostane do omeškania, okrem sankcií podľa
predchádzajúcich bodov tohto článku ROP je povinný
uhradiť DC aj všetky náklady, ktoré DC vznikli v súvislosti
s vymáhaním dlžnej sumy, napr. súdne a notárske poplatky
a náklady právneho zastúpenia. DC je taktiež oprávnený
uplatniť zabezpečovacie prostriedky, ak nimi boli záväzky
Žiadateľa na základe Zmluvy so službou revolvingového
rámca (revolvingového úveru) zabezpečené.

5.2 Pokiaľ sa reklamácia Žiadateľa týka vady tovaru alebo
služby, za ktoré platil Držiteľ Transakciou, Žiadateľ je povinný
prednostne reklamovať vady tovaru a služby u obchodníka,
u ktorého Transakciu vykonal.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1 Držiteľ súkromnej Karty, ktorý je spotrebiteľom a jeho
Úver predstavuje spotrebiteľský úver, berie na vedomie,
že príslušným kontrolným orgánom v súvislosti s čerpaním

5.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňom 1. 2. 2012 a nahrádzajú sa nimi v rozsahu
nimi regulovanom Revolvingové obchodné podmienky
účinné pred týmto dňom. Úprava týchto obchodných
podmienok je záväzná pre Žiadosti podpísané a Zmluvy
uzavreté od 26. 11. 2015, pričom vo vzťahu k Zmluvám
uzavretým pred 26. 11. 2015 sa stane zmena ROP účinná
v súlade s bodom 2.7 VOP 2 mesiace po jej zverejnení na
webovom sídle DC, ktoré nastalo 26. 11. 2015. Zmena ROP,
ktorou bola zavedená pôsobnosť ROP na všetky súkromné
Karty, je účinná od 24. 9. 2017. Úprava týchto obchodných
podmienok v súvislosti s poskytovaním doplnkovej služby
revolvingového rámca pre Firemné karty je záväzná
pre Žiadosti podpísané a Zmluvy uzavreté od dátumu
zverejnenia týchto upravených ROP na webovom sídle DC.
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