INTERNÁ ČASŤ

Interný záznam

SÚHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV S VYDANÍM DODATKOVEJ KARTY
▼ ADRESÁT

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 (v dokumente označený ako „Diners Club“ alebo „DC“)
▼ 1. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Meno a priezvisko
Vzťah k Spolužiadateľovi
Trvalé bydlisko (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto)
▼ 2. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Meno a priezvisko

platobných kariet Diners Club a v Revolvingových obchodných podmienkach, ktoré
tvorili nedeliteľnú súčasť Žiadosti o vydanie dodatkovej Karty, boli záväzné aj pre účely
tohto súhlasu.
Zákonný(í) zástupca(ovia) podpísaním tohto súhlasu potvrdzujem(e), že som(sme)
sa oboznámil(i) s podmienkami spracúvania osobných údajov u DC, o ktorých
ma(nás) DC vopred informoval prostredníctvom dokumentu „Podmienky spracúvania
osobných údajov“ nachádzajúcom sa na webovom sídle DC – www.dinersclub.sk.
Osobitne beriem(e) na vedomie, že DC je povinné získavať a spracúvať osobné údaje
v zmysle § 88 zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách, pričom osobné údaje
bude spracúvať pre účely plnenia uzavretej Zmluvy, a to vrátane plnenia záväzkov
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb,
najmä bonusovým programom Club Rewards.
Beriem(e) na vedomie, že za účelom poskytovania tejto doplnkovej služby mi(nám) je
DC oprávnený zasielať a sprístupňovať marketingovú komunikáciu s ňou súvisiacu, a to
aj elektronickými prostriedkami, s čím výslovne súhlasím(e).
Podpisom tejto Žiadosti súčasne potvrdzujem(e), že som(sme) sa oboznámil(i)
s Podmienkami používania Club Rewards dostupnými na internetovej stránke www.
elounge.sk/podmienky-reward/.
Súčasne súhlasím(e) aby DC bol oprávnený vyžiadať od mojej banky(našich bánk)
potvrdenie o vedení môjho účtu(našich účtov), výške zostatku na mojom účte(našich
účtoch) a o mojej(našej) schopnosti splácať úver.

1. Zákonný zástupca
Meno a priezvisko

Vzťah k Spolužiadateľovi
Trvalé bydlisko (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto)
Ďalej len „Zákonný(í) zástupca(ovia)“ Spolužiadateľa v zmysle Žiadosti o vydanie
dodatkovej Karty
▼ SPOLUŽIADATEĽ

Dátum a miesto
Podpis

Pečiatka

Váš
podpis

Titul, meno a priezvisko

2. Zákonný zástupca
Trvalé bydlisko (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto)

Meno a priezvisko

K hlavnej
Karte číslo:

Dátum a miesto

3 6

X X X X X X

S Ú H L A S Í M (E)
aby bola Spolužiadateľovi na základe Žiadosti o vydanie dodatkovej Karty vydaná
dodatková Karta k vyššie uvedenej hlavnej Karte. Zákonný(í) zástupca(ovia) berie(ú)
na vedomie a súhlasí(ia), že dodatková Karta zdieľa mesačný limit s predpísaným
limitom pre Žiadateľa o vydanie hlavnej Karty Diners Club.
Súčasne vyhlasujem(e), že používanie Dodatkovej karty Spolužiadateľom v rozsahu
mesačného limitu zodpovedá jeho rozumovej a vôlovej vyspelosti a z tohto dôvodu
nebudem(e) v budúcnosti rozporovať platnosť jednotlivých úkonov – transakcií
uskutočnených prostredníctvom dodatkovej Karty s poukazom na ustanovenie § 38
ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Zákonný(í) zástupca(ovia) súhlasí(ia) so spoločnou zodpovednosťou za všetky záväzky,
ktoré vzniknú používaním dodatkovej Karty. V prípade, ak zákonný(í) zástupca(ovia)
bude(ú) mať pochybnosť o tej-ktorej transakcii uskutočnenej prostredníctvom
dodatkovej Karty Spolužiadateľom vo vzťahu k rozumovej a vôlovej vyspelosti
Spolužiadateľa, zaväzuje(ú) sa riešiť túto pochybnosť priamo s podnikateľom, u ktorého
došlo k použitiu dodatkovej Karty, s povinnosťou uhradiť spoločnosti Diners Club
všetky záväzky, ktoré jej vznikli v súvislosti s používaním dodatkovej Karty.
Zákonný(í) zástupca(ovia) berie(ú) na vedomie a súhlasí(ia), aby Definície pojmov
uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre vydávanie a používanie

Podpis

Pečiatka

Váš
podpis

Za Diners Club CS, s. r. o.
Meno a priezvisko
Dátum a miesto
Podpis

Pečiatka

