Pure

Pure +

Austrian
Airlines +

ČSA +

Golf +

Vintage *1

Premium

1 200 € – 15 000 €

1 200 € – 15 000 €

1 200 € – 15 000 €

1 200 € – 15 000 €

1 200 € – 15 000 €

2 000 € – 20 000 €

4 000 € – individuálne

3 %, min. 10 €

3 %, min. 10 €

3 %, min. 10 €

3 %, min. 10 €

3 %, min. 10 €

3 %, min. 10 €

3 %, min. 10 €

Basic

All Inclusive

All Inclusive

All Inclusive

All Inclusive

All Inclusive

All Inclusive

Za platobné služby

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Za úverové služby

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

✕

59 €

79 €

79 €

79 €

129 €

199 €

0€

59 €

79 €

79 €

79 €

129 €

199 €

Limit *2 / Hotovostný limit *3
Úverové služby *2
Minimálna splátka
Balík služieb

ROČNÉ POPLATKY

Za doplnkové služby *4

Spolu za hlavnú kartu
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*1 Kartu Diners Club Classic nahradil
nový produkt Diners Club Vintage.

*2 Výška úverového limitu pre doplnkový spotrebiteľský úver ku kreditnej karte
Diners Club (Revolvingový limit) je do výšky Limitu, najviac 15 000 €.

*3 Hotovostný limit je
rovnaký ako Limit

*4 Využívanie doplnkových služieb a balíka All Inclusive je nepovinné, v prípade záujmu držiteľa
je možné tieto kedykoľvek bezplatne deaktivovať na úroveň produktu Diners Club Pure.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY – Služby zahrnuté v ročnom poplatku príslušného typu karty*5:

BALÍKY SLUŽIEB

Pure

Golf +

Balík služieb Basic

Navyše k Pure +:
Golfový balík poistenia platný doma aj v zahraničí:
−−poistenie nákladov na zapožičanie golfového vybavenia
−−poistenie „Hole in One“
−−poistenie golfového vybavenia
−−poistenie zodpovednosti za škodu
−−poistenie klubových členských príspevkov
20 % zľava na vybraných slovenských a českých golfových ihriskách

Služby v rámci balíka Basic sú zahrnuté v každej
karte Diners Club:

Balík služieb Basic

Pure +
Navyše k Pure:
Cestovné a úrazové poistenie pre držiteľa a všetkých spolucestujúcich
s poistným krytím až 6 miliónov €

Celosvetová asistenčná služba
Balík služieb All Inclusive

Austrian Airlines +
Navyše k Pure +:

Welcome bonus 5 000 bonusových míľ na konto Miles & More pre hlavnú

Kartu a 2 500 bonusových míľ pre každú vydanú dodatkovú Kartu
Zbieranie leteckých míľ, výmena Rewards bodov za míle vybraných leteckých
spoločností
Prednostné odbavenie Business Class check-in na rakúskych letiskách
a na košickom letisku

ČSA +
Navyše k Pure +:
Welcome bonus 5 000 bonusových míľ na konto OK PLUS ČSA pre hlavnú
Kartu a 2 500 bonusových míľ pre každú vydanú dodatkovú Kartu

Zbieranie leteckých míľ, výmena Rewards bodov za míle vybraných leteckých
spoločností
Prednostné odbavenie Business Class check-in na letisku Václava Havla v Prahe

Vintage
Navyše k Pure +:
Limitovaná dizajnová edícia Karty „Vintage“
Vyšší Limit na Karte
Dodatková Karta k hlavnej Karte zdarma

Premium
Navyše k Pure +:
5 bezplatných vstupov do viac ako 650 letiskových salónikov
(v rámci FUP)
Dve dodatkové Karty k hlavnej Karte zdarma
Exkluzívna dizajnová edícia Karty „Premium“
Vyšší Limit na Karte
Vyšší limit na výber hotovosti prostredníctvom viac ako 1 milióna

Vernostný program Club Rewards vrátane úrovne Premium
(podľa podmienok používania Club Rewards)
Kino predpremiéry (zvýhodnené vstupné)
Možnosť vstupu do viac ako 650 letiskových salónikov
po celom svete (22 € / vstup)
Využitie Fast/Priority Lane – rýchleho pruhu pri
bezpečnostnej kontrole na letisku vo Viedni
Zmena PIN

Balík služieb All Inclusive
V rámci balíka All Inclusive bezplatne *6
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 zúčtovacieho obdobia
Zaslanie SMS upomienky
Zaslanie mimoriadnej inkasnej výzvy

bankomatov
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*5 Ročný poplatok za nepovinné doplnkové služby – Žiadateľ je oprávnený jednostranným oznámením zaslaným DC vypovedať poskytovanie nepovinných
doplnkových služieb, na základe čoho zanikne nárok DC na ročný poplatok za doplnkové služby, pričom DC je v tomto prípade oprávnený prevydať
Žiadateľovi Kartu tak, aby vyhotovenie plastiku Karty zodpovedalo rozsahu doplnkových služieb, ktoré Žiadateľovi poskytuje.

*6 V prípade Karty bez balíka služieb
All Inclusive sú jednotlivé služby
spoplatnené poplatkom 5 €.

ÚVEROVÉ SLUŽBY

DODATKOVÉ KARTY

S každou súkromnou Kartou Diners Club máte automaticky k dispozícii úverový rámec vo výške Limitu (najviac
15 000 €) s bezkonkurenčnou RPMN len 8,66 % – s Kartou Diners Club máte automaticky k dispozícii flexibilný
spotrebiteľský úver (s Minimálnou splátkou 3 %).

Umožnite aj svojim blízkym využívať služby Diners Club. Za výhodnú cenu alebo úplne
bezplatne. Transakcie na dodatkových kartách sú preúčtovávané držiteľovi hlavnej karty,
ktorý ich uhrádza spolu so svojimi transakciami, a umožňujú zbieranie bodov Club Rewards
na karte hlavného držiteľa.
Vyberte si k Vašej súkromnej karte dodatkovú kartu, ktorá Vám vyhovuje a zažiadajte si o ňu
jednoducho, bez papierovačiek on-line na mojdiners.sk. Typ dodatkovej karty nemusí byť
rovnaký ako typ hlavnej karty, nie je nutné preukazovať príjem žiadateľa, nakoľko limit kariet
je zdieľaný.

Výhody úverových služieb Diners Club:
Najvýhodnejší úver medzi kreditnými kartami s bezkonkurenčnou RPMN iba 8,66 %
Až 55 dní bezúročné obdobie s každou transakciou
Bezúročné obdobie aj na výbery hotovosti a prevody na bankový účet, dokonca aj v prípade, ak čerpáte úver
Výšku splátok si určujete sami – 3 %, minimálne 10 €
Úver čerpáte podľa potreby a kedykoľvek ho môžete bezplatne vyplatiť
Bez skrytých poplatkov

Dodatková karta Pure — 0 €

PLATOBNÉ SLUŽBY

OSTATNÉ POPLATKY

Vydanie Karty
Možnosť platobnej operácie prostredníctvom Karty u viac ako 20 miliónov

Výber hotovosti z bankomatov v SR

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
Zmena PIN
Zrušenie Karty a ukončenie zmluvy
Doručovanie výpisu cez eAccount
Realizácia inkasnej výzvy vo výške Minimálnej splátky

aj v zahraničí = 2 % + 2,50 €
Prevod finančných prostriedkov
z Karty na účet = 1 %
Zaslanie výpisu poštou = 1 €
Realizácia inkasnej výzvy na celú
otvorenú čiastku = 0,50 €
Poplatok za hazardné hry 2 %

		základná dodatková Karta s balíkom služieb Basic
		bezplatne pre všetky typy súkromných Kariet Diners Club
		cestovné poistenie spolucestujúceho aktivované na hlavnej Karte
Dodatková karta Pure + — 29 €
komfortná dodatková Karta s balíkom služieb All Inclusive
cestovné poistenie s poistným krytím až 6 mil. €
asistenčné služby v zahraničí
Co-brandové dodatkové karty Golf + / Austrian + / CSA + — 39 €
dodatková Karta s parametrami ako Pure +
navyše co-brandové doplnkové služby podľa typu Karty
Dodatková karta Vintage / Premium — 0 €
prémiová dodatková Karta exkluzívne pre držiteľov hlavných Kariet Vintage a Premium
pre držiteľov hlavných Kariet Vintage 1 dodatková Karta bezplatne, ďalšie Karty 29 €
pre držiteľov hlavných Kariet Premium 2 dodatkové Karty bezplatne
dizajn dodatkovej Karty Vintage plus všetky vlastnosti dodatkovej Karty Pure +
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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 platobných kariet Diners Club a Revolvingových
obchodných podmienkach sú záväzné aj pre účely tohto Sadzobníka poplatkov.

Údaje uvedené v tomto Sadzobníku poplatkov sú
platné a záväzné od 24. 9. 2017. Tento Sadzobník
poplatkov bol zverejnený 23. 7. 2017.

