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ŽÁDOST O VYDÁNÍ KARTY
DINERS CLUB GOLF +
Žena

▼ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE

Muž

Titul, jméno a příjmení
Rodné číslo

Číslo občanského průkazu

Trvalý pobyt (Uveďte zároveň bydliště, pokud se liší od místa pobytu.)
Státní příslušnost (Uveďte všechny státy.)
Mobilní telefon
Email
Korespondenční adresa

Rodinný stav
Žadatele

Stejná jako místo trvalého pobytu

Ženatý / Vdaná

Počet
dětí

Jiný:

Svobodný/-á

Jsem politicky exponovanou osobou
ve smyslu § 4 zákona č. 253/2008 Sb.

Jiná:

Ano

Ne

▼ FINANČNÍ ZÁZEMÍ ŽADATELE

Žadatel je

Podnikatel
/ OSVČ

Zaměstnanec

Od (měsíc/rok)

Firma, společnost nebo zaměstnavatel Žadatele
Adresa společnosti
Pozice
▼ LIMIT

Žádám o standardní Limit 30 000 Kč, pokud není níže uvedený vyšší Limit.
Prohlašuji, že můj čistý měsíční příjem činí více než 15 000 Kč a rozdíl mezi mým čistým
měsíčním příjmem a průměrnými měsíčními výdaji je minimálně 10 % standartního
limitu. DC na základě této skutečnosti akceptuje můj návrh na stanovení Limitu ve výši
30 000 Kč, přičemž podpisem této Žádosti souhlasím s takto stanoveným Limitem.
Žádám o individuální vyšší Limit:
Čistý měsíční příjem:
Částka měsíčních výdajů:

Kč

Kč

Pravidelný

Nepravidelný

Kč

Beru na vědomí, že DC není povinna akceptovat mou Žádost o vyšší Limit.
V případě, že DC z jakéhokoliv důvodu nebude akceptovat mou Žádost o vyšší
Limit, platí, že žádám DC o základní Limit ve výši 30 000 Kč a s takto stanoveným
Limitem souhlasím. (Pokud výška požadovaného Limitu převyšuje dvojnásobek
vašeho čistého měsíčního příjmu, doporučujeme ve věci odsouhlasení výše
Limitu přednostně kontaktovat Klientské centrum DC.)
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Název golfového klubu:
Registrační číslo ČGF:
▼ OBECNÁ ČÁST

NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O VYDÁNÍ KARTY A POSKYTNUTÍ
ÚVĚRU „DINERS ÚVĚR“
Podpisem této Žádosti navrhuji DC uzavření Smlouvy o vydání kreditní karty (dále též
„Smlouva“), na jejímž základě mi DC (i) poskytne platební služby – vydá Kartu a umožní
realizovat Transakce prostřednictvím Karty u smluvních partnerů DC a (ii) poskytne
Úvěr do výše Limitu a já se zavazuji (i) uhradit DC veškeré závazky související s vydáním
a používáním Karty, zejména částku všech Transakcí provedených prostřednictvím Karty,
jakož i poplatky a sankce, na které vznikne DC nárok v souvislosti s vydáním a používáním
Karty podle Smlouvy, (ii) vrátit poskytnutý a čerpaný Úvěr DC a zaplatit Úroky.
Obsah Smlouvy je tvořen touto Žádostí, Všeobecnými obchodními podmínkami pro
soukromé platební karty Diners Club (dále jen „SVOP“), Potvrzením o přijetí Žádosti
a příslušným Sazebníkem poplatků.
Prohlašuji, že jsem se seznámil se zněním SVOP a aktuálního Sazebníku poplatků a zavazuji
se své povinnosti uvedené v těchto dokumentech, jakož i v Žádosti v plném rozsahu
dodržovat. Definice pojmů uvedené v SVOP jsou závazné i pro účely této Žádosti.
V případě, že žádám o sjednání Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace
na dálku, beru na vědomí, že v době podpisu této Žádosti mě DC nemohla seznámit
se všemi předsmluvními informacemi a náležitostmi Smlouvy dle platných právních
předpisů o úvěru pro spotřebitele, a potvrzuji, že jsem se seznámil s informačním
formulářem, který mi byl dán k dispozici, ve kterém jsou některé z těchto náležitostí
uvedeny, přičemž souhlasím s tím, že veškeré vyžadované náležitosti Smlouvy
(zejména výši Úvěru) mi DC oznámí v Potvrzení o přijetí Žádosti, které je součástí
Smlouvy a na jehož základě dojde k jejímu uzavření.
Není-li sjednáno jinak, platí, že veškeré Poplatky, Úroky nebo jiné náklady spojené
s Kartou a Úvěrem, se řídí platným Sazebníkem DC pro příslušný druh Karty a Úvěru.
POPLATKY A ÚROK
Souhlasím, že v případě uzavření Smlouvy mi bude DC oprávněna v souvislosti
poskytováním služeb dle Smlouvy účtovat níže uvedené Poplatky, Úroky a případné
Sankce pro případ porušení Smlouvy:
1) Platební služby (vydání a vedení Karty, Transakce Kartou): Roční poplatek za vydání
a vedení Karty = 0 Kč, Výběr hotovosti z bankomatů v ČR a v zahraničí = 2 % z Transakce
+ 59 Kč, Převod finančních prostředků na účet = 1 % z Transakce, Zasílání Výpisu poštou
= 49 Kč/Výpis, Poplatek za Transakce spojené s hazardními hrami = 2 % z Transakce;
2) Úvěr (Diners úvěr): Roční poplatek = 0 Kč, Úroková sazba = 9,9 % p.a., Riziková
přirážka (pro případ prodlení s úhradou Úvěru dle SVOP) = 6 % p.a., Minimální splátka
= 3 % ze součtu objemu Transakcí za aktuální Transakční období a celkového čerpání
Úvěru za předcházející Zúčtovací období, minimálně 250 Kč.
Úrok je určen součtem Referenční sazby a Přirážky DC ve výši 9,8 % p.a. (dále jen
„Úroková sazba“). Aplikovanou referenční sazbou je EURIBOR 12M k 26. 11. 2015,
zaokrouhlená na 1 desetinné místo, tj. 0,1 % ročně. DC je oprávněna jednostranně
změnit Úrokovou sazbu mimo jiné v případě, že dojde ke změně aplikované Referenční
sazby o více než jeden procentní bod. DC je povinna informovat Žadatele o změně
Úrokové sazby v důsledku změny Referenční sazby ve lhůtě ne kratší než 15 dnů před
účinností změny výše Úrokové sazby;
3) Sankce: V případě, že prodlení s úhradou Transakcí anebo čerpání Úvěru vzniká
DC nároka na:
i) Účelně vynaložené náklady spojené s upomínáním, které jsou vypočteny na základě
skutečných nákladů. Účelně vynaložené náklady do první upomínky včetně jsou
zpoplatněny částkou 150 Kč, účelně vynaložené náklady do druhé upomínky včetně
a následně za každou další upomínku jsou zpoplatněny částkou 450 Kč;
ii) Zákonný úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dle platného nařízení vlády;
iii) Smluvní pokutu z dlužné částky do výše dvounásobku zákonného úroku z prodlení
ve výši dle platného nařízení vlády na roční bázi za každý den prodlení;
iv) Rizikovou přirážku k úrokové sazbě ve výši 6 % p.a., o kterou se navyšuje Úroková
sazba Úvěru.
Veškeré Poplatky je DC oprávněna upravit změnou Sazebníku poplatků postupem
upraveným v SVOP.
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ŽÁDOST O VYDÁNÍ KARTY
DINERS CLUB GOLF +
DORUČOVÁNÍ VÝPISŮ
V případě uzavření Smlouvy DC doručuje Výpisy prostřednictvím služby eAccount
dostupné přes internetovou stránku DC www.eAccount.cz, a to druhý den po skončení
příslušného Zúčtovacího období. DC mi bude zasílat Výpisy i v písemné formě na
Korespondenční adresu, uvedenou v téhle Žádosti, za podmínek vyplývajících z SVOP/
Sazebníku poplatků, dokud písemné zasílání Výpisů výslovně nezruším prostřednictvím
služby eAccount po registraci na internetové stránce www.eAccount.cz.
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Podpisem této části Žádosti žádám DC o poskytování Doplňkových služeb v rozsahu,
který je uveden pro tento typ Karty v aktuálním Sazebníku poplatků a zavazuji
se zaplatit za poskytování Doplňkových služeb roční poplatek ve výši upravené
v Sazebníku poplatků. Beru na vědomí, že pokud tuto část formuláře nepodepíšu,
DC se mnou uzavře smlouvu bez poskytování Doplňkových služeb pro tento typ
Karty, přičemž mi vydá tu Kartu dle Sazebníku poplatků, ke které jsou poskytovány
Doplňkové služby bezplatně a v tomto rozsahu mi je i bude poskytovat.
Součástí služeb ke Kartě je věrnostní a bonusový program Club Rewards ®. Program
Club Rewards ®, užívání jeho služeb a čerpání výhod upravují zvláštní podmínky tohoto
programu, které jsou přístupné na internetové stránce DC www.mujdiners.cz.
Datum a místo

Podpis Žadatele

2) souhlasím s tím, aby DC za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala
a uchovávala 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 informovala prostřednictvím Informačního
memoranda DC dostupného na stránkách www.dinersclub.cz a uděluji DC souhlas se
zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.
Datum a místo

Podpis Žadatele

VÁŠ PODPIS

VÁŠ PODPIS
▼ SOUHLAS S PROVEDENÍM INKASA

▼ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBECNÉ INFORMACE
Jsem srozuměn s tím, že DC je oprávněna a povinna 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“).
Podle platné právní úpravy zákona o ochraně spotřebitele mohou být osobní údaje
Žadatele vedeny v databázích (dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému
informování oprávněných osob o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech,
které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto
informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci
podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Informace o účasti
DC v registrech jsou uvedeny v Informačním memorandu DC. Aktuální informace
o zpracování osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoli získat na obchodních
místech a internetových stránkách provozovatele registru.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1) souhlasím s tím, aby DC za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala
a uchovávala mé osobní údaje uvedené v Žádosti, včetně mého rodného čísla,
a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu
Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“).
Účelem zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného
informování oprávněných uživatelů Nebankovního registru klientských informací
(dále jen „NRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a
to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze
strany oprávněných uživatelů NRKI a vzájemné výměně s Bankovním registrem
klientských informací (dále jen „BRKI“). 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 od splnění veškerých finančních
závazků ze Smlouvy. Před podpisem tohoto souhlasu jsem se seznámil s Informačním
Memorandem, které obsahuje i poučení o právech v souvislosti se zpracováním
osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI
a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Aktuální
znění Informačního Memoranda lze kdykoli získat na informační lince a internetových
stránkách provozovatele NRKI.

Podpisem této části Žádosti zmocňuji DC k zasílání platebních příkazů bance, u které
mám vedený běžný účet, aby dle platebních příkazů DC provedla platbu dle Smlouvy
ve prospěch DC.
Příjemce platby: Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ 247 68 669, se sídlem
Široká 36/5, 110 00 Praha 1.
Číslo účtu příjemce: 3849018/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Beru na vědomí, že jsem povinen za účelem zřízení inkasa provést registraci povolení
k inkasu v bance, u které mám vedený běžný účet. Inkaso bude provedeno vždy na
částku Povinné úhrady. Nastavení inkasa lze upravit elektronicky prostřednictvím
internetové stránky DC www.mujdiners.cz.
Datum a místo

Podpis Žadatele

VÁŠ PODPIS

▼ PŘÍJEMCE ŽÁDOSTI

Diners Club CS, s. r. o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava,
IČ 35757086, podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky
Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ 247 68 669, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74064, se sídlem Široká
36/5, 110 00 Praha 1 (v této Žádosti uveden jako „Diners Club“ nebo „DC“)
Podpisem Žádosti potvrzuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou správné a úplné
a předkládám DC návrh na uzavření Smlouvy.
Datum a místo

Podpis Žadatele

VÁŠ PODPIS

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
Tento formulář nevyplňujte. Údaje v něm uvedené slouží čistě pro vaši informaci.
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1. ÚDAJE O VĚŘITELI/ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
Věřitel
Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
Zprostředkovatel úvěru

Diners Club CS, s.r.o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČ 35757086, jednající prostřednictvím
organizační složky Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ 247 68 669, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl A, vložka 74064 (dále jen „DC“)
Široká 36/5, 110 00 Praha 1
+420 255 712 712
customer.service@dinersclub.cz
www.dinersclub.cz

Adresa
Kontakt

2. POPIS ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
Druh spotřebitelského úvěru

Doplňkový úvěr ke kreditní kartě Diners Club. Úvěr je spotřebitelský revolvingový úvěr neúčelový, který je možno čerpat k úhradě
Transakcí provedených platební kartou Diners Club (dále též „Karta“).

Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou DC poskytuje úvěr v rozmezí 30 000 – 350 000 Kč. Konkrétní výši úvěru navrhuje Žadatel, přičemž, pokud je výše akceptována DC, je
částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se takto potvrzena v Potvrzení o přijetí Žádosti. Není-li akceptována, platí, že je sjednán základní Limit uvedený v Žádosti o vydání karty.
sjednává spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte
peníze.

Úvěr lze čerpat bezodkladně po uzavření Smlouvy (popřípadě aktivaci Karty) na úhradu Transakcí realizovaných prostřednictvím
Karty dle příslušných ustanovení obchodních podmínek. K čerpání úvěru dochází automaticky provedením Transakce, v případě, že
Žadatel neuhradí v plné výši částku realizovaných Transakcí v rámci bezúročného období odložené splatnosti Zúčtovacího období
do Data splatnosti, úročí se Úvěr Úrokem.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Smlouva o úvěru se uzavírá na dobu neurčitou.

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky
a případné náklady související s vaším úvěrem.
Splátky nevedou k okamžitému umořování
jistiny.

Budete muset uhradit toto: Po ukončení každého Zúčtovacího období vystaví DC Žadateli Výpis s přehledem Transakcí, čerpáním
Úvěru, Poplatků a výší Povinné úhrady. Žadatel je povinen uhradit ve lhůtě splatnosti čerpání Úvěru, a to ve výši nejméně Minimální
splátky, tj. ve výši 3 % z čerpání Úvěru (minimálně však 250 Kč). Vedle Minimální splátky je Žadatel povinen uhradit další složky
Povinné úhrady, kterými jsou Úroky, Poplatky a případné Sankce dle Smlouvy. Žadatel je oprávněn uhradit splátku v jakékoliv výši,
minimálně však ve výši Povinné úhrady. Splatnost a výše Povinné úhrady je uvedena na Výpisu.
Celková částka čerpaného Úvěru společně s Úroky dle platného Sazebníku poplatků a ostatními poplatky dle platného Sazebníku
poplatků.
Vzorový příklad: Za předpokladu, že Žadatel po uzavření Smlouvy vyčerpá celý úvěr jednorázově a splatí ho ve dvanácti stejných
splátkách, při výši Revolvingového limitu 37 800 Kč je celková splátka 39 527,09 Kč. Jiné mechanismy čerpání mohou vést k vyšším
ročním procentním sazbám nákladů na úvěr.
Úhrady se započítávají v následujícím pořadí: 1) Sankce, 2) Úroky, 3) nesplacené Minimální splátky a ostatní nesplacené části Povinné
úhrady za předcházející Zúčtovací období dle jejich pořadí od nejstaršího, 4) Povinná úhrada za aktuální Zúčtovací období, 5) jistina
Úvěru, 6) Transakce za aktuální Zúčtovací období.

3. NÁKLADY SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
9,9 % p.a. Úroková sazba je pohyblivá, Úrok je určen součtem Referenční sazby (kterou je EURIBOR 12M k 26. 11. 2015, zaokrouhlená
na 1 desetinné místo, t.j. 0,1 % ročně) a Přirážky DC ve výši 9,8 % p.a. Pevná přirážka zůstává neměnná. DC je oprávněna změnit
úrokovou sazbu v případě, že dojde ke změně aplikované referenční sazby o více než jeden procentní bod nebo za podmínek
upravených ve Smlouvě.
8,66 % ročně
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako Uvedená výše RPSN vychází z předpokladu, že Žadatel po uzavření Smlouvy vyčerpá celý úvěr jednorázově a splatí ho v dvanácti
roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je stejných měsíčních splátkách, přičemž dvanáctá splátka vyrovná zůstatek jistiny Úvěru a Úroků. Jiné mechanismy čerpání mohou vést
pomoci vám porovnat různé nabídky.
k vyšším ročním procentním sazbám nákladů na úvěr.
Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání
za nabízených podmínek nezbytné uzavřít
— pojištění úvěru nebo
Ne
— smlouvu o jiné doplňkové službě?
Ne
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy,
nejsou zahrnuty v RPSN.
Výpůjční úroková sazba nebo případně různé
výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují

SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
Nevyžaduje se vedení běžného ani úvěrového účtu. DC vede Žadateli Kartový účet – virtuální účet vedený pod číslem Karty za
Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů
účelem evidence a zúčtování transakcí provedených prostřednictvím Karty a za účelem zúčtování čerpání a plnění poskytnutého
zaznamenávajících platební transakce a čerpání
úvěru včetně úroků a poplatků.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
Tento formulář nevyplňujte. Údaje v něm uvedené slouží čistě pro vaši informaci.
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Výše nákladů na používání zvláštního platebního Poplatek za vydání/vedení hlavní karty = 0 Kč, Poplatek za vydání/vedení dodatkové karty = 0 Kč, Poplatek za poskytování Úvěru =
prostředku (např. kreditní karty)
0 Kč
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy,
ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Jiné Poplatky dle Sazebníku poplatků: Výběr hotovosti z bankomatů v ČR a v zahraničí = 2 % z Transakce + 59 Kč, Převod finančních
prostředků na účet = 1 % z Transakce, Zasílání Výpisu poštou = 49 Kč/Výpis, Poplatek za Transakce spojené s hazardními hrami =
2 % z Transakce

DC je oprávněna jednostranně změnit Smlouvu, přičemž změnu Smlouvy oznámí Žadateli ve lhůtě ne kratší než 2 měsíce před dnem,
kdy změna vstoupí v účinnost. V případě, že Žadatel ve stanovené lhůtě odmítne změnu Smlouvy, má nárok Smlouvu bezplatně
a s okamžitou účinností vypovědět. Neodmítne-li Žadatel změnu Smlouvy, má se za to, že se změnou Smlouvy souhlasí.
V případě prodlení Žadatele s úhradou Povinné úhrady vzniká DC nárok na Sankce. V případě, že se Žadatel opozdí se zaplacením
splátky, je DC oprávněn účtovat Žadateli: i) Účelně vynaložené náklady spojené s upomínáním, které jsou vypočteny na základě
Náklady v případě opožděných plateb
skutečných nákladů. Účelně vynaložené náklady do první upomínky včetně jsou zpoplatněny částkou 150 Kč, účelně vynaložené
Opomenutí platby by pro vás mohlo mít závažné náklady do druhé upomínky včetně a následně za každou další upomínku jsou zpoplatněny částkou 450 Kč; ii) Zákonný úrok
důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit z prodlení z dlužné částky ve výši dle platného nařízení vlády; iii) Smluvní pokutu z dlužné částky do výše dvounásobku zákonného
potíže při získávání úvěru v budoucnosti.
úroku z prodlení ve výši dle platného nařízení vlády na roční bázi za každý den prodlení; iv) Rizikovou přirážku k úrokové sazbě ve výši
6 % p.a., o kterou se navyšuje Úroková sazba Úvěru. DC je oprávněna nárokovat náhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním
pohledávky za Žadatelem.
Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady
související se smlouvou, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, změnit

4. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ ASPEKTY
Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává
Žadatel má právo od Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, písemně odstoupit bez uvedení důvodů ve
spotřebitelský úvěr
lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. V případě, že Smlouva neobsahuje zákonné informace, lhůta pro odstoupení
Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních
neskončí dříve, než 14 dnů poté, co budou chybějící informace Žadateli poskytnuty.
dnů.
Předčasné splacení
Žadatel je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu jeho trvání bez jakéhokoliv omezení a bez
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela
jakýchkoliv zvláštních nákladů.
nebo zčásti.
Vyhledávání v databázi
Věřitel vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání
v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti V případě, že důvodem zamítnutí Žádosti o vydání karty je výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení
o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové úvěruschopnosti Žadatele, DC vyrozumí Žadatele o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi.
informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo
s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, Žadatel má právo na jedno vyhotovení smlouvy v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Vyhotovení
ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel
Smlouvy je Žadateli poskytnuto neprodleně po uzavření této Smlouvy.
v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.

5. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V PŘÍPADĚ UVÁDĚNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB NA TRH NA DÁLKU
Zástupce věřitele ve Vašem
domovském členském státě
Adresa
Kontaktní údaje

Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ 247 68 669, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 74064
Široká 36/5, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 255 712 712, email: customer.service@dinersclub.cz, www.dinersclub.cz

Zápis v rejstříku

Diners Club CS, s.r.o., IČ 35757086, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 18227/B.
Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ 247 68 669, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 74064, zapsána v registru ČNB jako nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru a pobočka zahraniční platební instituce

Orgán dozoru

Česká národní banka

a) o věřiteli

b) o smlouvě,
ve které se
sjednává
spotřebitelský
úvěr

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

Žadatel je oprávněn od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů
ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Odstoupení je nutné provést osobně v DC nebo doručit
písemně na adresu DC.

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením
Předsmluvní vztahy DC a Žadatele se řídí právem České republiky.
smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.
Užívání jazyků

c) o prostředcích Existence mechanismu mimosoudního urovnávání
stížností a prostředků nápravy a přístup k němu
nápravy

Informace a smluvní dokumentace jsou poskytovány vždy v českém jazyce.
K rozhodování sporů ze Smlouvy o úvěru mimosoudní cestou je příslušný rovněž finanční arbitr:
Finanční arbitr České republiky, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1, tel.: +420 257 042 070, e-mail:
arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x.
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1 O nás

3.2 Celková výše úvěru

Společnost Diners Club CS, s.r.o. je na základě smluvních
vztahů součástí globální sítě Diners Club International,
mezinárodního systému vydávání a akceptace platebních
karet Diners Club a poskytování souvisejících finančních
služeb.

Výše poskytovaného Úvěru je označena jako Limit Karty.
Výše Limitu je sjednána dle Vašeho požadavku uvedeného
ve Vaší Žádosti o vydání karty a následného posouzení
Vaší úvěruschopnosti ze strany DC. V případě, že Vámi
navrhovaná výše Limitu není akceptovatelná, DC Vám
poskytne Limit v základní výši, který lze v průběhu trvání
Smlouvy při splnění podmínek ověření Vaší úvěruschopnosti
následně navýšit.

Společnost Diners Club CS, s.r.o., se sídlem Bratislava,
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČ 35757086, (dále
též „DC“) je slovenskou obchodní společností, přičemž je
oprávněna na základě licence Národné banky Slovenska
k výkonu činnosti platební instituce a k poskytování
spotřebitelských úvěrů.
DC vykonává obchodní činnost na území České republiky,
a to prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční
právnické osoby, který je Diners Club CS, s.r.o., organizační
složka, se sídlem Široká 36/5, Praha 1, IČ 24768669,
zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl
A, vložka 74064.

3.3 Čerpání úvěru
Úvěr lze čerpat při platbě Kartou u obchodních partnerů
DC akceptujících Karty, výběrem hotovosti, převodem
finančních prostředků nebo jiným povoleným druhem
Transakce.

Celkovou částkou Úvěru se rozumí čerpání Úvěru a úroky
z Úvěru. Vydání a vedení Karty společně se službou Diners
úvěr je poskytováno bez Poplatků. Některé druhy Transakcí
mohou být zpoplatněny.
Výše částky Úroků závisí na způsobu splácení Úvěru
(Vzorový příklad: Za předpokladu, že Žadatel po uzavření
Smlouvy vyčerpá celý úvěr jednorázově a splatí ho ve
dvanácti stejných splátkách, při výši Revolvingového limitu
37 800 Kč je celková splátka 39 527,09 Kč. Jiné mechanismy
čerpání mohou vést k vyšším ročním procentním sazbám
nákladů na úvěr).
Čerpání Úvěru lze realizovat do výše Limitu, který je sjednán
ve Smlouvě.

Úvěr lze čerpat ode dne aktivace Karty po dobu její
platnosti, pokud nedojde z důvodů uvedených ve Smlouvě
k její blokaci. Čerpáním Úvěru se rozumí veškeré Transakce
provedené prostřednictvím Karty, bez ohledu zda jsou
uhrazeny v režimu odložené splatnosti nebo čerpáním
Úvěru.

3.7 Započtení úhrad

DC je vydavatelem kreditních karet Diners Club
a poskytovatelem úvěrů k těmto platebním kartám.

Některé druhy Transakcí, popřípadě Transakce u některých
obchodníků, mohou být zpoplatněny. Jedná se zejména
o hotovostní Transakce, převody prostředků a Transakce
(hotovostní i elektronické) spojené s účastí na hazardních
hrách.

2 Kreditní karta Diners Club

3.4 Trvání úvěru

Kreditní karta Diners Club (dále též „Karta“), jakožto
platební prostředek, Vám nabízí akceptaci po celém
světě, s milióny smluvních partnerů (obchodních míst)
a přístupem k hotovosti na více než 800 000 hotovostních
místech. Prostřednictvím Karty lze mimo základní platební
služby čerpat další benefity, jako např. asistenční služby
do zahraničí, cestovní pojištění, přístup do více než 450
letištních salónků, speciální zvýhodnění u partnerů po
celém světě a v neposlední řadě věrnostní program Club
Rewards.

Smlouva o vydání kreditní karty se uzavírá na dobu
neurčitou. Smlouvu můžete kdykoliv ukončit výpovědí
s měsíční výpovědní lhůtou. V případě ukončení Smlouvy
jste povinen nejpozději k Datu splatnosti následujícího po
uplynutí výpovědní lhůty uhradit DC veškeré závazky ze
Smlouvy, tedy veškeré Transakce, čerpání Úvěru, Poplatky
nebo jiné platby dle Smlouvy.

Pokud byste se dostal do prodlení, pak se Vaše úhrady
započítávají v následujícím pořadí: 1) Sankce, 2) Úroky,
3) nesplacené Minimální splátky a ostatní nesplacené části
Povinné úhrady za předcházející Zúčtovací období dle
jejich pořadí od nejstaršího, 4) Povinná úhrada za aktuální
Zúčtovací období, 5) jistina Úvěru, 6) Transakce za aktuální
Zúčtovací období.

3 Diners úvěr

3.5 Splátky a případně způsob rozdělení splátek

3.1 Obecné informace o úvěru

V případě, že neuhradíte realizované Transakce provedené
v příslušném Zúčtovacím období v rámci odložené splatnosti
nejpozději k Datu splatnosti, automaticky dochází k úročení
čerpaného Úvěru ode dne následujícího po Datu splatnosti.

DC je vedena v seznamu platebních institucí u ČNB
a je oprávněna na území České republiky vykonávat
činnost platební instituce a nebankovního poskytovatele
spotřebitelských úvěrů na základě uděleného povolení
České národní banky.

Součástí smlouvy o vydání karty, kterou s námi uzavíráte, je
smlouva o spotřebitelském úvěru, který Vám poskytujeme
k financování Transakcí provedených prostřednictvím Karty.
Konkrétně se jedná o revolvingový úvěr, který je určen na
financování Transakcí provedených prostřednictvím Karty.
Kartou lze platit v jakémkoliv akceptačním místě, přičemž
Transakce provedené Kartou jsou splatné po uplynutí
Zúčtovacího období k Datu splatnosti.
Kartou lze realizovat Transakce do výše Limitu karty.
Úvěr je veden v českých korunách, o jeho čerpání a splácení,
včetně jednotlivých Transakcí provedených Kartou, Vás
pravidelně informujeme prostřednictvím měsíčního Výpisu.
V případě, že ve lhůtě splatnosti Zúčtovacího období vždy
uhradíte veškeré Transakce provedené v předmětném
Zúčtovacím období, Transakce jsou vypořádány bezúročně
v rámci odložené splatnosti, pokud nedojde k úhradě
Transakcí v plné výši, Úvěr se úročí za podmínek upravených
ve Smlouvě ode dne následujícího po Datu splatnosti.

Po uplynutí doby platnosti se Karta automaticky obnovuje,
pokud nezažádáte o její zrušení.

Vždy jste povinen uhradit splátku Úvěru k Datu splatnosti
Zúčtovacího období, a to ve výši nejméně Minimální splátky,
která je 3 % z čerpání Úvěru, nejméně však 250 Kč.
Kdykoliv jste oprávněn uhradit čerpání Úvěru bez jakýchkoliv
sankcí a poplatků v plné výši nebo výši převyšující Minimální
splátku.
Společně s Minimální splátkou jste povinen uhradit ostatní
části Povinné úhrady, kterou tvoří vedle Minimální splátky
rovněž Úroky, Poplatky a případné Sankce dle Smlouvy,
na které nelze čerpat Úvěr, a které jsou splatné vždy k Datu
splatnosti za předmětné Zúčtovací období.
Úhradou splátky se automaticky obnovuje výše Úvěru, resp.
Limitu k čerpání, do výše nevyčerpané a uhrazené části
Limitu.
3.6 Celková částka, kterou je třeba zaplatit

V případě, že řádně a včas hradíte vždy nejméně Povinnou
úhradu, započítávají se Vaše splátky na jistinu Úvěru v částce
Minimální splátky. Veškeré Vaše úhrady se započítávají
nejprve na Povinnou úhradu, resp. ty části Povinné úhrady,
na které nelze čerpat Úvěr.

4 Náklady Diners úvěru
4.1 Úroková sazba
Úroková sazba činí 9,9 % p.a.
Úroková sazba je pohyblivá, Úrok je určen součtem
Referenční sazby (kterou je EURIBOR 12M k 26. 11.
2015, zaokrouhlená na 1 desetinné místo, t.j. 0,1 %
ročně) a Přirážky DC ve výši 9,8 % p.a. Pevná přirážka
zůstává neměnná. DC je oprávněna změnit úrokovou
sazbu v případě, že dojde ke změně aplikované referenční
sazby o více než jeden procentní bod nebo za podmínek
upravených ve Smlouvě.
4.2 Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
RPSN je údaj o celkových nákladech spotřebitelského
úvěru vyjádřený jako roční procento celkové výše
spotřebitelského úvěru. Pomocí RPSN můžete porovnávat
nabídky spotřebitelských úvěrů od různých věřitelů. RPSN
se odlišuje od výpůjční úrokové sazby v tom, že zohledňuje
i případné další náklady na úvěr a že jeho výpočet je založen
na předpokladech týkajících se čerpání a splácení
RPSN k Diners úvěru činí 8,66 %.
Vzhledem k tomu, že Diners úvěr i Karta Diners Club jsou
poskytovány bez Poplatků, a za předpokladu, že po uzavření
Smlouvy vyčerpáte celý Úvěr jednorázově a splatíte ho
v dvanácti stejných měsíčních splátkách, přičemž dvanáctá
splátka vyrovná zůstatek jistiny Úvěru a Úroků, je RPSN
8,66 %.
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4.3 Související služby
Pro uzavření Smlouvy není povinné uzavírat jakékoliv
pojištění Úvěru či smlouvy o dalších doplňkových službách
spojených s Úvěrem. Rovněž není vyžadováno zajištění
Úvěru ani uzavírání jakýchkoliv dohod či smlouvu ve formě
notářského zápisu.
Karta není vázána na konkrétní bankovní účet. DC nepřijímá
vklady klientů a nevede platební účty, pro vydání a vedení
Karty včetně poskytování Úvěru Vám postačí jakýkoliv
běžný účet u banky v České republice. Platební údaje
o Vašem účtu potřebujeme z důvodu plnění naší zákonné
povinnosti při provedení identifikace klienta a případně pro
nastavení inkasa na úhrady čerpání Úvěru.
DC vede každému klientovi pod číslem Karty tzv. Kartový
účet, tedy virtuální účet za účelem evidence a zúčtování
Transakcí provedených prostřednictvím Karty a za účelem
zúčtování čerpání a plnění poskytnutého Úvěru včetně
Úroků a Poplatků.
4.4 Náklady na používání zvláštního platebního prostředku
(kreditní karty)
Vydání a vedení Karty, tedy poskytování základních
platebních služeb, bez ohledu na druh produktu, je vždy
bez poplatku.
Dle druhu produktu jsou s konkrétním druhem Karty
spojeny specifické Doplňkové služby, za které hradíte roční
poplatek ve výši upravené v Žádosti anebo Sazebníku
poplatků.
V případě, že nemáte zájem o jiné než základní Doplňkové
služby, vždy můžete jejich sjednání vyloučit již v Žádosti
anebo zrušit v průběhu trvání Smlouvy. DC Vám pak vydá
Kartu bez Doplňkových služeb.
4.5 Jiné náklady vyplývající ze Smlouvy
Veškeré Poplatky spojené s užíváním Karty a čerpáním
Úvěru jsou uvedeny v Žádosti anebo Sazebníku poplatků.
Zpoplatněny jsou zejména specifické Transakce (Výběr
hotovosti z bankomatů v ČR a v zahraničí = 2 % z Transakce
+ 59 Kč, Převod finančních prostředků na účet = 1 %
z Transakce), Zasílání Výpisu poštou = 49 Kč / Výpis
a Doplňkové služby dle druhu Karty.
4.6 Podmínky, za nichž lze náklady související se Smlouvou
změnit
DC je oprávněna jednostranně změnit Smlouvu, přičemž
změnu Smlouvy Vám oznámí ve lhůtě ne kratší než 2 měsíce
před dnem, kdy změna vstoupí v účinnost.
Změnou Smlouvy se rozumí zejména změna příslušných
obchodních podmínek a Sazebníku poplatků.
V případě, že ve stanovené lhůtě odmítnete změnu Smlouvy,
máte nárok Smlouvu bezplatně a s okamžitou účinností
vypovědět. Neodmítnete-li změnu Smlouvy, má se za to, že
se změnou Smlouvy souhlasíte.
4.7 Náklady v případě opožděných plateb
DC vždy vede s každým klientem komunikaci v případě, že
se klient dostane do prodlení a směřuje věc k dohodovému
způsobu řešení prodlení a splácení dlužné částky.
Pokud byste se dostal do prodlení a neuhradil čerpání

Úvěru ani ve výši Minimální splátky (tj. 3 % čerpání Úvěru,
minimálně však 250 Kč), resp. Povinné úhrady, pak vzniká
DC nárok na Poplatek z prodlení.
Poplatek z prodlení se skládá ze dvou částí, a to zákonného
úroku z prodlení a smluvní pokuty, která může činit až
dvounásobek zákonného úroku z prodlení.
Poplatek z prodlení se vypočítá vždy z nezaplacené Povinné
úhrady (bez Úroků a Sankcí) do doby řádného splacení této
částky.
Pokud byste se dostal do prodlení o více než 2 měsíce, je DC
oprávněna zvýšit Vám Úrokovou sazbu o Rizikovou přirážku
ve výši 6 % p.a.
Vedle výše uvedeného je DC oprávněna účtovat Poplatky
za upomínky pro případ prodlení (1. upomínka 150 Kč,
každá další upomínka 450 Kč). Upomínky jsou zasílány vždy
jedenkrát měsíčně.
V případě neúspěšného jednání o úhradě dluhu je DC
oprávněna postoupit věc k dalšímu procesu vymáhání
externím právním zástupců nebo inkasním agenturám.
V takovém případě pak nesete náklady spojené s tímto
postupem, které DC takto účelně vynaloží, a to zpravidla
ve výši určené právními předpisy (vyhl. Ministerstva
spravedlnosti 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb –
advokátní tarif).
5 Důležité právní aspekty
5.1 Právo na odstoupení od Smlouvy
Vždy máte právo odstoupit od Smlouvy, a to písemně bez
uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.
V případě, že Smlouva neobsahuje zákonné informace,
lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, co
Vám budou chybějící informace poskytnuty.
5.2 Předčasné splacení
Jste oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po
dobu jeho trvání bez jakéhokoliv omezení a bez jakýchkoliv
zvláštních nákladů.
5.3 Vyhledávání v databázi
DC pro splnění své zákonné povinnosti, dle které musí
s náležitou pečlivostí posoudit Vaší úvěruschopnost,
spolupracuje a podílí se na informačních registrech
(Nebankovní registr klientských informací, SOLUS apod.)
V případě, že důvodem zamítnutí Vaší Žádosti o vydání karty
je výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení
úvěruschopnosti, DC Vás vyrozumí o tomto výsledku a sdělí
Vám údaje o použité databázi.
5.4 Smluvní dokumentace
Máte právo na jedno vyhotovení Smlouvy v listinné podobě
nebo na jiném trvalém nosiči dat.
DC Vám vyhotovení Smlouvy poskytne neprodleně po
uzavření Smlouvy. DC Vám před uzavřením Smlouvy
poskytne veškeré informace o Smlouvě (v listinné podobě,
na trvalém nosiči dat nebo prostřednictvím internetových
stránek DC) a následně po uzavření Smlouvy Vám společně
s Potvrzením o přijetí žádosti předá veškerou platnou
smluvní dokumentaci.

6 Dodatečné informace
6.1 Rozhodné právo a orgán dozoru
Smlouva mezi Vámi a námi se řídí českým právním řádem
a pro veškeré spory dle vždy příslušný obecný soud v České
republice. Tímto soudem je vždy Váš obecný soud, jehož
místní příslušnost je určena dle Vašeho bydliště.
Orgánem dozoru nad činností DC v České republice je
Česká národní banka. Vzhledem k tomu, že DC je slovenskou
obchodní společností, může být k řízení o porušení
povinnosti příslušná Národní banka Slovenska, je-li věc
postoupena ze strany ČNB dle příslušné právní úpravy.
K rozhodování sporů ze Smlouvy o úvěru mimosoudní
cestou je příslušný rovněž finanční arbitr: Finanční
arbitr České republiky, Legerova 69/1581, 110 00
Praha 1, tel.: +420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz,
www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x.
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