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ŽÁDOST O VYDÁNÍ
DODATKOVÉ KARTY DINERS CLUB
▼ ADRESÁT

▼ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE A SPOLUŽADATELE

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“)

Návrh na změnu Smlouvy
Držitel a budoucí Držitel Dodatkové karty tímto podávají žádost DC o vydání Dodatkové karty,přičemž přijetím
návrhu na vydání Dodatkové karty ze strany DC bude mezi Držitelem a DC změněna Smlouva s tím, že se DC
zavazuje (i) vydat Držiteli Dodatkové karty Dodatkovou kartu a (ii) umožnit Držiteli Dodatkové karty provádět
prostřednictvím Dodatkové Karty Transakce u smluvních partnerů DC.
Držitel je oprávněn kdykoliv zablokovat Dodatkovou kartu nebo ukončit platnost Dodatkové karty. Obsah
Smlouvy o vydání Dodatkové karty je tvořen touto Žádostí, původní Žádostí o vydání hlavní Karty a potvrzením
o jejím přijetí, Všeobecnými obchodními podmínkami pro soukromé platební karty Diners Club (dále též
„SVOP“) a příslušným Sazebníkem poplatků.
Smlouva o vydání Dodatkové karty je ve smyslu ust. § 1727 občanského zákoníku smlouvou závislou na
Smlouvě a je součástí Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy zaniká Smlouva o vydání Dodatkové karty bez
dalšího. V případě, že dojde k blokaci Karty z důvodu porušení povinnosti Držitele karty, je DC oprávněn bez
dalšího zablokovat Dodatkovou kartu.
Podpisem této Žádosti potvrzujeme, že i) jsme se seznámili se zněním SVOP a aktuálního Sazebníku poplatků
a zavazujeme se své povinnosti uvedené v těchto dokumentech a této Žádosti v plném rozsahu dodržovat; ii)
bereme na vědomí, že v souvislosti s vydáním Dodatkové karty vzniká DC nárok na poplatky dle aktuálního
Sazebníku poplatků, iii) údaje uvedené v této Žádosti jsou úplné a pravdivé; iv) Držitel Dodatkové karty není
politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 zákona č. 253/2008 Sb.
Smlouva o vydání Dodatkové karty je uzavřena dnem potvrzení této žádosti ze strany DC.
Zúčtování Transakcí
Jednotlivé Transakce provedené prostřednictvím Dodatkové karty, jakož i poplatky související s Dodatkovou
kartou za příslušné Zúčtovací období, budou vyúčtovány Držiteli na Výpisu k hlavní Kartě, přičemž Držiteli
odpovídá za veškeré Transakce a čerpání Úvěru provedené Držitelem Dodatkové Karty a další pohledávky,
které mohou DC za Držitelem Dodatkové Karty vzniknout a je povinen je takto uhradit. DC dále provede
vyúčtování Transakcí provedených Dodatkovou kartou na samostatný Výpis k Dodatkové kartě, který je
dostupný Držiteli Dodatkové karty prostřednictvím služby e-Account a/nebo prostřednictvím listinných
Výpisů. Případné závazky Držitele Dodatkové karty k Držiteli v souvislosti s vydáním Dodatkové karty a jejím
používáním jsou výlučně předmětem jejich vzájemného právního vztahu a zavazují se je řešit mezi sebou.
Limit / Hotovostní limit
Limit a Hotovostní limit je společný pro Kartu i Dodatkovou kartu. Držitele a Držitel Dodatkové karty jsou
oprávněni čerpat Limit a Hotovostní limit společně a nerozdílně, není-li stanoveno pro Dodatkovou kartu
Držitelem jinak. Držitel Dodatkové karty prohlašuje, že byl seznámen s výší Limitu a Hotovostního limitu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
OBECNÉ INFORMACE A PROHLÁŠENÍ DRŽITELE DODATKOVÉ KARTY
Jsem srozuměn s tím, že DC je oprávněn a povinen zpracovávat mé osobní údaje pro různé účely zpracování
před uzavřením Smlouvy, v průběhu trvání Smlouvy, i po jejím ukončení, a to i bez mého souhlasu, přičemž
podmínky, rozsah a způsob zpracování mých osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách DC
v informačním memorandu o zpracování osobních údajů (dále též „Informační memorandum DC“).
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím s tím, aby DC za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával mé osobní údaje
uvedené v Žádosti. Účelem zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu (pokud nespadá pod
jiný právní základ zpracování) je zasílání obchodních sdělení DC, včetně elektronických obchodních sdělení,
s informacemi o novinkách, které se týkají DC, poskytovaných služeb a aktuálních nabídek souvisejících se
službami a produkty DC. Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi
mnou a DC bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 5 let ode
dne ukončení Smlouvy. V případě zasílání elektronických obchodních sdělení souhlasím s použitím mého
elektronického kontaktu uvedeného v Žádosti. Souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu
můžete kdykoliv odmítnout či zrušit i při zasílání každé jednotlivé zprávy ze strany DC. Podpisem této části
Žádosti potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů, o kterých mě DC informoval
prostřednictvím Informačního memoranda DC dostupného na stránkách www.dinersclub.cz a uděluji DC
souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu
Ručitelské prohlášení
Pro úhradu Transakcí provedených Dodatkovou kartou platí odst. 3.7.3. SVOP. Dále se Držitel Dodatkové
karty podpisem Žádosti zavazuje, že jako ručitel uspokojí DC v případě, že Držitel nesplní vůči DC jakýkoli
závazek, současný nebo budoucí, který vznikl nebo vznikne na základě nebo v souvislosti se Smlouvou.
Doručování Výpisů
Bereme na vědomí, že Výpisy k hlavní Kartě obsahující Transakce a poplatky související s Dodatkovou kartou
budou Držiteli zpřístupňovány v souladu se Smlouvou. DC bude seznamovat Držitele Dodatkové karty
s Výpisem, na kterém budou specifikovány jednotlivé Transakce provedené prostřednictvím Dodatkové karty,
především prostřednictvím služby eAccount dostupné přes internetovou stránku DC – www.eAccount.cz, a to
druhý den po skončení příslušného Zúčtovacího období. DC bude Držiteli Dodatkové karty zasílat Výpisy
i v písemné formě na jeho Korespondenční adresu, uvedenou v této Žádosti, za podmínek vyplývajících z SVOP
a Sazebníku poplatků, dokud si písemné zasílání Výpisů výslovně nezruší prostřednictvím služby eAccount, po
zaregistrování se na internetové stránce www.eAccount.cz.
V případě zájmu o Dodatkovou kartu Diners Club řádně a čitelně vyplňte „Žádost o vydání
Dodatkové karty“, podepište ji a přiložte kopii občanského průkazu Žadatele (obě strany)
a druhého ID dokumentu (řidičský průkaz, cestovní pas atd.)

▼ ŽADATEL (DRŽITEL HLAVNÍ KARTY)
Titul, jméno a příjmení
Rodné číslo

Číslo občanského průkazu

Trvalé bydliště
Stejná jako
Trvalé bydliště

Korespondenční adresa

Mobilní telefon
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Jiná

Email

X X X X X X

Číslo hlavní karty

▼ SPOLUŽADATEL (DRŽITEL KARTY)

Žena

Muž

Vztah k držiteli hlavní karty
Manželka
Manžel

Syn
Dcera

Jiný rodinný
příslušník

Jiná osoba

Titul, jméno a příjmení
Rodné číslo

Číslo občanského průkazu

Trvalé bydliště
Korespondenční adresa

Stejná jako
Trvalé bydliště

Mobilní telefon

Jiná

Email

▼ TYP DODATKOVÉ KARTY
Bereme na vědomí, že typ Dodatkové karty je identický s typem hlavní Karty, pokud není
provedena volba jiného typu Karty níže.
Žádáme o vydání dodatkové Karty:
Diners Club Pure

Diners Club Golf +

Diners Club Pure +

Diners Club Vintage *

Datum a místo

* Jen pro držitele
hlavních karet
Diners Club Vintage
a Diners Club Premium

Podpis Žadatele *1

*1 Držitel hlavní karty

VÁŠ PODPIS

Datum a místo

Podpis Spolužadatele *2

*2 Držitel dodatkové karty

VÁŠ PODPIS

