
*1  Kartu Diners Club Classic nahradil 
nový produkt Diners Club Vintage.

*2  Výše úvěrového limitu pro doplňkový spotřebitelský úvěr ke kreditní kartě 
Diners Club (Revolvingový limit) je do výše Limitu, nejvýše 350 000 Kč.

*3  Hotovostní limit je 
stejný jako Limit

*4  Využívání doplňkových služeb a balíčku All Inclusive je nepovinné, v případě zájmu držitele 
je možné tyto kdykoli bezplatně deaktivovat na úroveň produktu Diners Club Pure.

Pure Pure + Golf + Vintage *1 Premium

Limit *2 / Hotovostní limit *3 30 000 Kč – 350 000 Kč 30 000 Kč – 350 000 Kč 30 000 Kč – 350 000 Kč 50 000 Kč – 700 000 Kč 50 000 Kč – neomezeně

Úvěrové služby *2

Pojištění ✕

Dodatková karta bez pojištění s pojištěním s pojištěním s pojištěním s pojištěním

Balíček služeb Basic All Inclusive All Inclusive All Inclusive All Inclusive

ROČNÍ POPLATKY
Za platební služby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Za úvěrové služby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Za doplňkové služby *4 ✕ 1 490 Kč 1 990 Kč 2 990 Kč 5 000 Kč

Celkem za hlavní kartu 0 Kč 1 490 Kč 1 990 Kč 2 990 Kč 5 000 Kč
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Vintage 
Navíc k Pure +:
 � Limitovaná designová edice Karty „Vintage“
 � Vyšší Limit na Kartě
 � Dodatková karta k Hlavní kartě zdarma

Premium 
Navíc k Pure +:
 � 5 bezplatných vstupů do více než 650 letištních salónků  
(v rámci FUP)

 � Dvě dodatkové Karty k hlavní Kartě zdarma
 � Exkluzivní designová edice Karty Premium
 � Vyšší limit na Kartě
 � Vyšší limit na výběr hotovosti prostřednictvím více než 1 miliónu 
bankomatů

Pure
 � Balíček služeb Basic

Pure + 
Navíc k Pure:
 � Cestovní a úrazové pojištění pro držitele a všechny spolucestující s pojistným 
krytím až do 150 miliónů Kč

 � Celosvětová asistenční služba
 � Balíček služeb All Inclusive

Golf + 
Navíc k Pure +:
 � Golfový balíček pojištění platný doma i v zahraničí:

 − pojištění nákladů na zapůjčení golfového vybavení
 − pojištění „Hole in One“
 − pojištění golfového vybavení
 − pojištění odpovědnosti za škodu
 − pojištění klubových členských příspěvků

 � 20 % sleva na vybraných českých a slovenských golfových hřištích

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – Služby zahrnuty v ročním poplatku příslušného typu karty*5: BALÍČKY SLUŽEB

Balíček služeb Basic

Služby v rámci balíčku Basic jsou zahrnuty v každé 
kartě Diners Club: 

 � Věrnostní program Club Rewards včetně úrovně Premium 
(dle podmínek užívání Club Rewards)

 � Kino předpremiéry (zvýhodněné vstupné)
 � Možnost vstupu do více než 650 letištních salónků po 
celém světě (640Kč / vstup)

 � Využití Fast/Priority Lane – rychlého pruhu při 
bezpečnostní kontrole na letišti ve Vídni

 � Změna PIN

Balíček služeb All Inclusive
V rámci balíčku All Inclusive bezplatně *6

 � Žádost o změnu Limitu/Revolvingového limitu Karty
 � Změna parametrů inkasa
 � Dočasná blokace Karty
 � Vydání náhradní Karty nebo duplikátu
 � Expresní vydání Karty v České republice
 � Změna jména na Kartě
 � Odblokování dočasně zablokované Karty
 � Změna zúčtovacího období
 � Zaslání SMS upomínky
 � Zaslání mimořádné inkasní výzvy

*5  Roční poplatek za nepovinné doplňkové služby – Žadatel je oprávněn jednostranným oznámením zaslaným DC vypovědět poskytování nepovinných 
doplňkových služeb, na základě čehož zanikne nárok DC na roční poplatek za doplňkové služby, přičemž DC je v tomto případě oprávněn převydat 
Žadateli Kartu tak, aby provedení plastiku karty odpovídalo rozsahu doplňkových služeb, které Žadateli poskytuje.

*6  V případě Karty bez balíčku služeb 
All Inclusive jsou jednotlivé služby 
zpoplatněné poplatkem 125 Kč.
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ÚVĚROVÉ SLUŽBY

PLATEBNÍ SLUŽBY

S každou soukromou Kartou Diners Club máte automaticky k dispozici úvěrový rámec ve výši Limitu (maximálně 
350 000 Kč) s bezkonkurenční RPSN pouhých 8,66 % – s Kartou Diners Club máte automaticky k dispozici flexibilní 
spotřebitelský úvěr (s Minimální splátkou 3 %). 

Výhody úvěrových služeb Diners Club:

 �  Nejvýhodnější úvěr mezi kreditními kartami s bezkonkurenční RPSN pouhých 8,66 %
 � Až 55 dní bezúročné období s každou transakcí
 � Bezúročné období platí i pro výběry hotovosti a převody na běžný účet, i v případě, že čerpáte úvěr
 � Výši splátek si určujete sami – od 3 % z výše čerpání úvěru, minimálně 250 Kč
 � Úvěr čerpáte podle potřeby a kdykoliv jej můžete předčasně splatit
 � Bez skrytých poplatků

 � Vydání Karty
 � Možnost platebních transakcí prostřednictvím Karty u více než 20 miliónů 
obchodníků na platebních terminálech a on-line v České republice i zahraničí

 � Vedení kartového účtu

Bezplatný servis v rámci platebních služeb:

 � Blokace Karty
 � Zřízení inkasní formy platby
 � Změna PIN
 � Zrušení Karty a ukončení Smlouvy
 � Doručování výpisu prostřednictvím služby eAccount
 � Realizace inkasní výzvy ve výši Minimální splátky

OSTATNÍ POPLATKY

 � Výběr hotovosti z bankomatů v ČR 
i zahraničí = 2 % + 59 Kč

 � Převod finančních prostředků 
z Karty na účet = 1 %

 � Zasílání výpisu poštou = 49 Kč
 � Realizace inkasní výzvy na celou 
otevřenou částku = 20 Kč

 � Poplatek za hazadní hry 2 %

DODATKOVÉ KARTY

Umožněte i svým blízkým využívat služeb Diners Club. Za výhodnou cenu nebo zcela 
bezplatně. Transakce na dodatkových Kartách jsou vyúčtovávány držiteli hlavní Karty, který 
je hradí společně se svými transakcemi, a umožňují sbírání bodů Club Rewards na Kartě 
hlavního držitele.
Vyberte si k Vaší soukromé kartě dodatkovou Kartu, která vám vyhovuje. Typ dodatkové 
Karty nemusí být stejný jako typ hlavní Karty, není nutné prokazovat příjem Žadatele, jelikož 
limit karet je sdílený.

Dodatková karta Pure  —  0 Kč

 �  základní dodatková Karta s balíčkem služeb Basic
 � bezplatně pro všechny typy soukromých Karet Diners Club
 � cestovní pojištění spolucestujícího aktivované na Hlavní kartě

Dodatková karta Pure +  —  690 Kč

 � komfortní dodatková karta
 � cestovní pojištění s pojistným krytím až 150 miliónů Kč
 � asistenční služby v zahraničí

Dodatková karta Golf +  —  990 Kč
 �  dodatková Karta s parametrami ako Pure +
 �  navíc golfový balíček pojištění platný doma i v zahraničí a 20 % sleva na vybraných českých 
a slovenských golfových hřištích

Dodatková karta Vintage / Premium  —  0 Kč
 �  prémiová dodatková Karta exkluzivně pro držitele hlavních Karet Vintage a Premium
 � pro držitele hlavní Karty Vintage 1 dodatková Karta bezplatně, další Karty 690 Kč
 � pro držitele hlavní Karty Premium 2 dodatkové Karty bezplatně
 � design dodatkové Karty Vintage plus veškeré vlastnosti dodatkové Karty Pure +

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 (v dokumentu označen jako „Diners Club“ nebo „DC“)

Definice pojmů uvedené ve Všeobecných 
obchodních podmínkách pro soukromé 
platební 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. 11. 2019. Tento 
Sazebník poplatků byl zveřejněn 10. 9. 2019.
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