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SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S VYDÁNÍM DODATKOVÉ KARTY
▼ ADRESÁT

S O U H L A S Í M (E)

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, tel.: +420 255 712 712, e-mail: customer.service@dinersclub.cz,
www.dinersclub.cz (v dokumentu označen jako „Diners Club“ nebo „DC“)

Vztah ke Spolužadateli

aby byla Spolužadateli na základě Žádosti o vydání dodatkové Karty vydána dodatková
Karta k výše uvedené hlavní Kartě. Zákonný zástupce (zákonní zástupci) bere (berou)
na vědomí a souhlasí, že dodatková Karta, sdílí měsíční limit s předepsaným limitem
pro Žadatele o vydání hlavní Karty Diners Club. Současně prohlašujeme, že používání
Dodatkové karty Spolužadatelem v rozsahu měsíčního limitu odpovídá jeho rozumové
vyspělosti a z tohoto důvodu nebudeme v budoucnu rozporovat platnost jednotlivých
úkonů - transakcí uskutečněných prostřednictvím dodatkové Karty s odkazem na ustanovení
občanského zákoníku. Zákonný zástupce (zákonní zástupci) souhlasí se společnou
zodpovědností za všechny závazky, které vzniknou používáním dodatkové Karty. V případě,
že zákonný zástupce (zákonní zástupci) budou mít pochybnosti o jakékoli tranksakci
uskutečněné prostřednictvím dodatkové Karty Spolužadatelem ve vztahu k rozumové
vyspělosti Spolužadatele, zavazuje (zavazují) se řešit tuto pochybnost přímo s podnikatelem,
u kterého došlo k použití dodatkové Karty, s povinností uhradit společnosti Diners Club
všechny závazky, které jí vznikly v souvislosti s používáním dodatkové Karty. Zákonný
zástupce (zákonní zástupci) berou na vědomí a souhlasí, aby Definice pojmů uvedené
ve Všeobecných obchodních podmínkách pro vydávání a používání platebních karet Diners
Club a v Revolvingových obchodních podmínkách pro vydávání a používání kreditních karet
Diners Club byly závazné i pro účely tohoto souhlasu.
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