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ŽÁDOST O VYDÁNÍ KARTY
DINERS CLUB PURE+ SMALL BUSINESS – FYZICKÉ OSOBY
Žena

▼ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE

Muž

Titul, jméno a příjmení
Rodné číslo

Datum narození

Firma (obchodní jméno)
Místo podnikání / sídlo
Podnikatel/OSVČ od
IČO

(den/měsíc/rok)

Korespondenční adresa

stejná jako sídlo

Mobilní telefon
Email
Trvalé bydliště

jiná:

Číslo OP
(Uveďte všechny země ve
kterých máte trvalý pobyt.)

Státní příslušnost (Uveďte všechny státy.)
Jsem politicky exponovanou osobou ve smyslu
§ 4 zákona č. 253/2008 Sb.

stejné jako sídlo

Ano

jiné:

Ne

▼ LIMIT

Žádám o základní Limit 30 000 Kč, pokud není níže uveden jiný Limit.
NEPOVINNÉ

Žádám o individuální Limit:

Kč

Beru na vědomí, že DC není povinen akceptovat mou Žádost o individuální 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.
▼ 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, (ii)
poskytne na podnikatelské účely Úvěr do výše Limitu a (iii) poskytne Doplňkové
služby ke Kartě, 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.

FO

Výslovně prohlašuji, že jsem podnikatelem dle §420 a násl. občanského zákoníku
a prohlašuji a podpisem této Žádosti potvrzuji, že budu užívat Kartu a čerpat Úvěr
poskytovaný DC za účelem financování své podnikatelské činnosti a v souvislosti s touto
činností. Vzhledem k uzavření a plnění Smlouvy k podnikatelské činnosti Žadatele není
Smlouva spotřebitelskou smlouvou dle § 1810 a násl. občanského zákoníku, Úvěr není
spotřebitelským úvěrem dle zák.č. 257/2016 Sb.
Obsah Smlouvy je tvořen touto Žádostí, Všeobecnými obchodními podmínkami pro
firemní karty Diners Club (dále jen „FVOP“), Potvrzením o přijetí Žádosti a příslušným
Sazebníkem poplatků.
Prohlašuji, že jsem se seznámil se zněním FVOP 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 FVOP jsou závazné i pro účely této
Žádosti.
Souhlasím s tím, že pokud mi DC poskytne v souvislosti s uzavřením Smlouvy slevu
z ročního poplatku a další zvláštní výhody nad rámec výhod nabízených standardně
v souvislosti se Smlouvou a smluvní vztah založený touto Smlouvou bude ukončen
z důvodu na mé straně před uplynutím 12 měsíců od data uzavření této Smlouvy, je
DC oprávněn požadovat finanční kompenzaci za poskytnuté nadstandardní výhody ve
výši poskytnuté slevy z ročního poplatku oproti Sazebníku poplatků.
Souhlasím s použitím prostředků komunikace na dálku při sjednání Smlouvy
a komunikace v průběhu trvání Smlouvy, včetně oznámení změn Smlouvy ze strany DC.
▼ 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 FVOP) = 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.
3) Doplňkové služby: Roční poplatek = 1 490 Kč, možnost vstupu do více než 650
letištních salonků po celém světě = 640 Kč/vstup
4) Sankce: V případě prodlení s úhradou čerpání Úvěru vzniká DC nárok na smluvní
úrok z prodlení ve výši upravené v FVOP nebo Sazebníku poplatků.
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. Za podmínek upravených v FVOP
je DC oprávněn zvýšit Úrokovou sazbu o Rizikovou přirážku do výše 6 % p.a. DC je
oprávněn jednostranně změnit Úrokovou sazbu mimo jiné v případě, že dojde ke
změně aplikované Referenční sazby o více než jeden procentní bod. DC je povinen
informovat Žadatele o změně Úrokové sazby v důsledku změny Referenční sazby ve
lhůtě ne kratší než 15 dnů před účinností změny výše Úrokové sazby.
Ostatní Poplatky je DC oprávněn měnit změnou Sazebníku poplatků postupem
upraveným v FVOP.
▼ 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 této Žádosti, pokud písemné zasílání Výpisů
výslovně nezruším prostřednictvím služby eAccount po registraci na internetové
stránce www.eAccount.cz.
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ŽÁDOST O VYDÁNÍ KARTY
DINERS CLUB PURE+ SMALL BUSINESS – FYZICKÉ OSOBY
▼ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▼ ŘEŠENÍ SPORŮ

OBECNÉ INFORMACE
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“).
Osobní údaje Žadatele mohou být vedeny v databázích (dále též jen „registr“)
sloužících k vzájemnému informování oprávněných osob o identifikačních údajích
klientů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti
klientů. 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 shromažďoval, zpracovával
a uchovával 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.
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. 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.

Přijímám neodvolatelný návrh DC řešit veškeré spory související se Smlouvou
v rozhodčím řízení způsobem a za podmínek upravených v čl. 6 FVOP a uzavírám
s DC příslušnou rozhodčí smlouvu.

Datum a místo

Podpis Žadatele

VÁŠ PODPIS

Datum a místo

Podpis Žadatele

VÁŠ PODPIS

▼ SOUHLAS S PROVEDENÍM INKASA

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
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