Pure + Small Business FO
Pure + Small Business PO *2

Business /
Business +

Austrian Airlines
Corporate

BALÍKY SLUŽIEB
Balík služieb Basic
Služby v rámci balíka Basic sú zahrnuté v každej
karte Diners Club:
 Vernostný program Club Rewards vrátane úrovne Premium
(podľa podmienok používania Club Rewards)

Limit / Hotovostný limit *1

 Možnosť vstupu do viac ako 1 000 letiskových salónikov

1 200 € – 15 000 €

2 000 € – 30 000 €

2 000 € – 30 000 €

áno

nie

nie

Úverový rámec

do výšky Limitu

–

–

po celom svete (25 € / vstup)
 Využitie Fast/Priority Lane – rýchleho pruhu pri
bezpečnostnej kontrole na letisku vo Viedni

Minimálna splátka

3 %, min. 10 €

–

–

Balík služieb All Inclusive

All Inclusive

All Inclusive

All Inclusive

1) z a platobné služby

0€

0€

0€

2) za úverové služby

0€

–

–

3) za doplnkové služby

59 €

59 € / 109 €

129 €

Ročné poplatky spolu

59 €

59 € / 109 €

129 €

Variabilné splácanie / úver na karte

Balík služieb

ROČNÉ POPLATKY

V rámci balíka All Inclusive bezplatne
 Žiadosť o zmenu Limitu alebo Revolvingového limitu Karty
 Zmena parametrov inkasa
 Dočasná blokácia Karty
 Vydanie náhradnej Karty alebo duplikátu
 Expresné vydanie Karty na Slovensku
 Zmena mena na Karte
 Odblokovanie dočasne zablokovanej Karty
 Zmena PIN
 Zmena zúčtovacieho obdobia
 Zaslanie SMS upomienky
 Zaslanie mimoriadnej inkasnej výzvy
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*1 Hotovostný limit je
rovnaký ako Limit

*2 FO – fyzická osoba – podnikateľ, SZČO
PO – právnická osoba

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

ÚVEROVÉ SLUŽBY

PLATOBNÉ SLUŽBY

Služby zahrnuté v ročnom poplatku príslušného typu karty:

 Vydanie Karty
 Možnosť platobnej operácie prostredníctvom Karty u viac ako

s poistným krytím až 6 miliónov €
 Celosvetová asistenčná služba

S firemnými Kartami Diners Club Pure + Small Busines FO
a Pure + Small Business PO máte automaticky k dispozícii
možnosť čerpania úveru formou Variabilného splácania
s bezkonkurenčnou RPMN len 8,66 % a s mesačnou
Minimálnou splátkou 3 % z istiny (pozostávajúcej z
Transakcií za posledné Zúčtovacie obdobie a z už
čerpaného úveru – neuhradených Transakcií za všetky
predchádzajúce Zúčtovacie obdobia).

Business

Výhody úverových služieb Diners Club:

Rovnaké služby ako Pure + Small Business FO a Pure + Small
Business PO

 Najvýhodnejší úver medzi kreditnými kartami

Pure + Small Business FO, Pure + Small Business PO
 Balíky služieb Basic a All Inclusive
 Cestovné a úrazové poistenie pre držiteľa a všetkých spolucestujúcich

Business +
Navyše k Business:
 3 bezplatné vstupy do VIP letiskových salónikov po splnení FUP

Austrian Airlines Corporate
Navyše k Business +:

 welcome bonus 5 000 bonusových míľ na konto Miles & More
 zbieranie leteckých míľ, výmena Rewards bodov za míle vybraných
leteckých spoločností

 prednostné odbavenie „Business Class check-in“ na rakúskych
letiskách a na košickom letisku

s bezkonkurenčnou RPMN iba 8,66 %. Úroková sadzba
je 9,9 % ročne, pričom pozostáva z referenčnej sadzby
EURIBOR 12 zaokrúhlenej na jedno desatinné miesto a
uplatňovanej na ročnom základe (aplikovateľný EURIBOR
12M z 26. 11. 2015, t.j. 0,1 % ročne) a z prirážky DC vo výške
9,8 % ročne. V prípade úpravy referenčnej sadzby je DC
oprávnené upraviť výšku úrokovej sadzby zmenou tohto
Sadzobníka poplatkov.
 Až 55 dní bezúročné obdobie na realizované Transakcie
 Bezúročné obdobie na realizované transakcie sa vzťahuje
aj na výbery hotovosti a prevody na bankový účet, a to bez
ohľadu na čerpanie úveru
 Výšku splátok (mimo povinnej mesačnej Minimálnej splátky)
si určujete sami
 Úver čerpáte podľa potreby a kedykoľvek ho môžete
bezplatne vyplatiť
 Bez skrytých poplatkov

20 miliónov obchodníkov na platobných termináloch a on-line
na Slovensku a vo svete
 Vedenie kartového účtu

Bezplatný servis v rámci platobných služieb:
 Blokácia Karty
 Zriadenie inkasnej formy platby
 Prvá voľba PIN
 Zrušenie Karty a ukončenie zmluvy
 Doručovanie výpisu cez eAccount
 Realizácia inkasnej výzvy vo výške Minimálnej splátky

OSTATNÉ POPLATKY
 Výber hotovosti z bankomatov v SR aj v zahraničí = 2 % + 2,50 €
 Prevod finančných prostriedkov z Karty na účet = 1 %
 Zaslanie výpisu poštou = 1,90 €
 Realizácia inkasnej výzvy na celú otvorenú čiastku = 0,70 €
 Poplatok za hazardné hry 2 %
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Diners Club CS, s. r. o., so sídlom Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 757 086, spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 18227/B (v dokumente označený ako „Diners Club“ alebo „DC“)

Definície pojmov uvedené vo Všeobecných obchodných
podmienkach pre vydávanie a používanie firemných platobných kariet
Diners Club sú záväzné aj pre účely tohto Sadzobníka poplatkov.

Údaje uvedené v tomto Sadzobníku poplatkov sú platné a záväzné od
8. 4. 2021 pre nových klientov, pre súčasných klientov nadobúda platnosť
8. 5. 2021. Tento Sadzobník poplatkov bol zverejnený 8. 4. 2021.

