
*1  Vyžiadajte si špecializovanú ponuku pre Vás na oddelení Corporate Systems – corporate.systems@dinersclub.sk, +421 2 5778 9480, –81, –20.
*2  Možnosť individuálneho dojednania
*3  Služba sa aktivuje po doručení vyplneného formulára Žiadosť o zriadenie služby eAccount pre produkt Travel Account / Road Account. 
*4  Podmienky poistenia vyplývajú z aktuálne platných dojednaní medzi Diners Club CS, s.r.o. a poisťovateľom.

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, 
povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov vydané NBS pod číslom ODB-6182/2015-8.
Definície pojmov uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre vydávanie a používanie platobných kariet Diners Club sú záväzné aj pre účely tohto Sadzobníka poplatkov. 

Údaje uvedené v tomto Sadzobníku poplatkov sú platné a záväzné od 10. 9. 2019 pre nových klientov, pre súčasných klientov nadobúda platnosť  10. 10. 2019. Tento Sadzobník poplatkov bol zverejnený 10. 9. 2019.

1) PLATOBNÉ SLUŽBY
Služby bez poplatkov:
 � poplatok z Transakcie pri mesačnom zúčtovaní = 0 %
 � poplatok z Transakcie pri 2-týždňovom zúčtovaní = 0 %
 � zmena limitu karty
 � zriadenie a zmena inkasnej formy platby 
 � blokácia karty, dočasná blokácia karty
 � vydanie náhradnej karty / duplikátu
 � expresné vydanie karty v SR
 � zmena údajov na karte
 � odblokovanie karty
 � zmena zúčtovacieho obdobia
 � zrušenie karty a ukončenie zmluvy
 � doručovanie výpisu cez eAccount (voliteľná služba) *3

 � zaslanie mimoriadnej inkasnej výzvy
 � zaslanie SMS upomienky

Spoplatnené služby:
 � zaslanie výpisu poštou = 1,90 €
 � zaslanie výpisu nad 20 strán poštou = 17 €
 � centrálne (súhrnné) vyúčtovanie pre firmu (voliteľná služba)

 − doručovanie elektronicky = 5 € / mesiac
 − doručovanie poštou = 7 € / mesiac

2) VARIABILNÉ SPLÁCANIE
 � možnosť voľby žiadateľa medzi úhradou celej dlžnej sumy realizovaných 
transakcii alebo ich čiastočnej úhrady najmenej vo výške minimálnej úhrady
 � odloženie splatenia dlžnej sumy transakcii maximálne po dobu 12 mesiacov
 � až 55 dní bezúročne s každou transakciou / vrátane výberov z bankomatov
 � ľubovolná výška mesačnej splátky s výnimkou minimálnej úhrady 
a splatných poplatkov a úrokov

Úrok z nesplatenej časti dlžnej sumy vykonaných transakcií = 9,9 % p.a.
RPMN = 8,66 %
Minimálna úhrada = 10 % z dlžnej sumy transakcií na výpise

3) DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Diners Club Travel Account:
 � korporátne cestovné poistenie pre zamestnancov (voliteľná služba) *4

FIREMNÝ
DEPONOVANÝ ÚČET

    TRAVEL ACCOUNT *1

FIREMNÝ ÚČET
    ROAD ACCOUNT *1

Ročný poplatok za kartu:

Pri ročnom obrate na účte do 5 000 € 59 €

Pri ročnom obrate na účte nad 5 000 € 0 €

Limity: 

Celkový 2 000 € – individuálny

Hotovostný 0 €

Limit variabilného splácania 0 € *2

Platný od 10. 9. 2019
SADZOBNÍK POPLATKOV – ŠPECIÁLNE FIREMNÉ PRODUKTY DINERS CLUB


