SAZEBNÍK POPLATKŮ – SPECIÁLNÍ FIREMNÍ PRODUKTY DINERS CLUB
Platný od 10. 9. 2019

DINERS CLUB
ROAD ACCOUNT
Měsíční poplatek za vedení Deponovaného účtu

75 Kč

Poplatek z Transakce:
Česká republika

0,5 %

Slovenská republika, Rakousko, Polsko

0 Kč

Limit Variabilního splácení

0 Kč *1

DINERS CLUB
TRAVEL ACCOUNT
Měsíční poplatek za vedení Deponovaného účtu

0 Kč

Poplatek z Transakce:

0,5 %

Vedlejší a doplňkové služby:
on-line služba eAccount
možnost aktivace cestovního pojištění pro zaměstnance
Limit Variabilního splácení

0 Kč
0 Kč *1

1) PLATEBNÍ SLUŽBY
Služby bez poplatků:
změna limitu karty
zřízení a změna inkasní formy platby
blokace karty, dočasná blokace karty
vydání náhradní karty / duplikátu
expresní vydání karty v ČR
změna údajů na kartě
odblokování karty
zrušení karty a ukončení smlouvy
doručování výpisu přes eAccount *2
Zpoplatněné služby:
zaslání výpisu poštou = 49 Kč
2) VARIABILNÍ SPLÁCENÍ
možnost volby žadatele mezi úhradou celé dlužné částky realizovaných transakci nebo
jejich částečné úhrady, nejméně však ve výši minimální úhrady

odložení splacení dlužné částky transakci maximálně po dobu 12 měsíců
libovolná výše měsíční splátky s výjimkou minimální úhrady a splatných poplatků a úroků

Úrok z čerpaného Limitu Variabilního splácení = 9,9 % p.a.
RPSN = 8,66 %
Minimální splátka = 10 % z dlužné částky transakcí na výpisu

Zaslání písemné upomínky = 450 Kč
Zaslání SMS upomínky = 450 Kč
Realizace inkasní výzvy na celou otevřenou částku = 20 Kč

*1 Možnost individuálního sjednání
*2 Registrace prostřednictvím formuláře Žádost o zřízení služby eAccount pro produkt Road Account a Travel Account.
Diners Club CS, s. r. o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČ 35757086, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím své pobočky Diners Club CS, s. r. o., organizační složka, se sídlem Praha, Široká 36/5, IČ 247 68 669,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74064, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3849018/2700
Definice pojmů uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách pro firemní karty Diners Club jsou závazné i pro účely tohoto Sazebníku poplatků.
Údaje uvedené v tomto Sazebníku poplatků jsou platné a závazné od 10. 9. 2019 pro nové klienty, pro stávající klienty nabývají platnosti 10. 10. 20129. Tento sazebník poplatků byl zveřejněn 10. 9. 2019.

