
Podpis držitele karty Podpis pracovníka společnosti Diners Club Podpis pracovníka pojistitele

▼KE SVÉ KARTĚ DOJEDNÁVÁM DOPLŇKOVÉ CESTOVNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO POBYTU PRO DRŽITELE KARTY

1. SPOLUCESTUJÍCÍ

2. SPOLUCESTUJÍCÍ

▼KE SVÉ KARTĚ DOJEDNÁVÁM DOPLŇKOVÉ CESTOVNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO SPOLUCESTUJÍCÍ:

Celkové pojistné za všechny pojištěné osoby:

Den / měsíc / rok

Den / měsíc / rok

Den / měsíc / rok

Den / měsíc / rok

Den / měsíc / rok

Den / měsíc / rok

Den / měsíc / rokDen / měsíc / rok

Datum začátku 
doplňkového pojištění:

Datum začátku 
doplňkového pojištění:

Datum začátku 
doplňkového pojištění:

Datum 
podání:

Datum konce 
doplňkového pojištění:

Datum konce 
doplňkového pojištění:

Datum konce 
doplňkového pojištění:

Datum 
přijetí:

Pojistné:

Pojistné:

Pojistné:

Pojistné:

Sazba za každý den trvání pojištění:

Sazba za každý den trvání pojištění:

Sazba za každý den trvání pojištění:

Počet dní:

Počet dní:

Počet dní:

75 Kč

75 Kč

75 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč
▼ DOPLŇKOVÉ CESTOVNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ:
Doplňkové cestovní a úrazové pojištění je možné sjednat pro zahraniční cesty držitele platební karty Diners Club v trvání nad 90 dní, nejvýše však na dobu 365 dnů ode dne překročení 
státní hranice České republiky. Doplňkové cestovní a úrazové pojištění se nevztahuje na spolucestující osoby. Držitel platební karty Diners Club může sjednat doplňkové cestovní pojištění 
i pro jiné osoby mladší 70 let pro zahraniční cesty v trvání od 1 dne, nejvýše však na dobu 365 dnů ode dne překročení státní hranice České republiky. Pojištění si můžete sjednat zasláním 
tohoto vyplněného formuláře. Pojistné ve výši 75 Kč na 1 osobu a den (pro držitele platební karty Diners Club od 91. dne pobytu) za každou osobu a každý den zahraniční cesty budou 
zaúčtovány jednorázově ke dni uzavření doplňkového pojištění z platební karty Diners Club držitele, který pojištění dohodl.
Držitel platební karty Diners Club a Diners Club tímto berou na vědomí, že pojistitel MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka pojišťovny z jiného členského státu zapsána v obchodním 
rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Po, Vložka č.: 2698/B, organizační složka MetLife Europe Insurance Designated Activity Company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, 
Dublin, Irsko, zapsaná v Irském Registru Společností v Dublinu pod č. 472350 (dále jen „Pojistitel“), zpracovává osobní údaje („OÚ“) na základě zákona č. 39/2015 Sb. o pojišťovnictví a 
o změně některých zákonů („Zákon o pojišťovnictví“) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen „GDPR“), případně i se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, tam, kde je to aplikovatelné („příslušná legislativa v oblasti ochrany OÚ“). Držitel platební karty Diners Club a Diners Club jsou povinni poskytnout 
Pojistiteli OÚ uvedené v tomto formuláři nebo OÚ později požadované Pojistitelem, nejvýše však v rozsahu stanoveném Zákonem o pojišťovnictví. Poskytnutí OÚ je nezbytné pro uzavření 
pojistné smlouvy ve smyslu Zákona o pojišťovnictví a poskytnuté OÚ budou zpracovávány po dobu vyžadovanou zvláštními právními předpisy, zejména Zákonem o pojišťovnictví. Držitel 
platební karty Diners Club a Diners Club berou na vědomí a souhlasí s tím, že všechny informační povinnosti vyplývající Pojistiteli z příslušné legislativy v oblasti ochrany OÚ jsou splněny 
Pojistitelem zveřejněním potřebných údajů na webovém sídle Pojistitele (www.metlife.sk). Držitel platební karty Diners Club a Diners Club se zavazují Pojistiteli neprodleně oznámit každou 
změnu OÚ. Držitel platební karty Diners Club a Diners Club prohlašují, že OÚ jiných dotčených osob poskytli v souladu s příslušnou legislativou v oblasti ochrany OÚ. Držitel platební 
karty opravňuje Diners Club CS, s.r.o. zatížit jeho platební kartu výše uvedeným poplatkem (Pojistné).

Jméno a příjmení držitele platební karty

Jméno a příjmení spolucestujícího

Jméno a příjmení spolucestujícího

Rodné číslo

Rodné číslo

Rodné číslo

Platnost 
karty od:

Platnost 
karty do:

▼ ADRESÁT
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“ anebo „DC“)
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Číslo karty Diners Club Měsíc/rok Měsíc/rok

X X X X X X

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ K DOPLŇKOVÉMU CESTOVNÍMU A ÚRAZOVÉMU  
POJIŠTĚNÍ k platebním kartám Diners Club – podle pojistné smlouvy č. 5585000199 Diners Club CS, s. r. o.

Váš podpis
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