INTERNÍ ČÁST [INTERNAL FIELD]

Poznámky [Notes]

Podpis oprávněné osoby za Diners Club [Authorised signature for DC]

Interní záznam [Internal note]

ŽÁDOST O ZMĚNU LIMITU NA KARTĚ DINERS CLUB
[APPLICATION FOR LIMIT CHANGES ON DINERS CLUB CARD]
▼ ADRESÁT [ADDRESSEE]

▼ NOVÝ LIMIT [NEW LIMIT]

DC je společnost 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“)
[DC is Diners Club CS, s. r. o., Bratislava headquarters, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, Reg. No. 35757086, conducting
its business in the Czech Republic through its subsidiary Diners Club CS s. r. o., branch, based in Prague, Široká 36/5,
Reg. No.(IČ) 247 68 669, registered in the Companies Register at the Prague Metropolitan Court, Section A, Record 74064,
Bank: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3849018/2700, tel.: +420 255 712 712, e-mail: customer.service@
dinersclub.cz, www.dinersclub.cz (herein only “Diners Club” or “DC”)]

A) Žádám o standardní Limit 50 000 CZK [I request standard Limit 50 000 CZK]
Prohlašuji, že můj hrubý měsíční příjem činí více než 25 000 CZK 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 50 000 CZK, přičemž podpisem této Žádosti souhlasím s takto stanoveným Limitem. [I declare
that my gross monthly income is more than 25 000 CZK and the diferrence between my net monthly income and the
average monhtly expenses is at least 10% of the standard Limit. If DC on the basis of this accepts my proposal to set the
Limit in the amount 50 000 CZK I agree with such set Limit.]

Pravidelný
[Regular]

▼ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE [APPLICANT‘S PERSONAL DATA]
Hrubý měsíční příjem v CZK
[Gross monthly income in CZK]

X X X X X X

Číslo karty [Card number]
Rodinný stav Žadatele
[Marital Status]

Ženatý/Vdaná
[Married]

Svobodný/-á
[Single]

Podnikatel/OSVČ
[Entrepreneur/Self-employed]

Částka měsíčních výdajů v CZK
[Sum of monthly spendings in CZK]

▼ OBECNÉ PROHLÁŠENÍ [GENERAL DECLARATIONS]

Jiný:
[Other:]
Žadatel je
[The Applicant is]

Nepravidelný
[Irregular]

Beru na vědomí, že DC akceptuje Limit v rozmezí 50 000 CZK až 350 000 CZK. (Pokud výška požadovaného Limitu
převyšuje dvojnásobek vašeho hrubého měsíčního příjmu, doporučujeme ve věci odsouhlasení výše Limitu přednostně
kontaktovat Klientské centrum DC.) [I acknowledge that DC accepts Limit in the extent between 50 000 CZK and 350 000
CZK. (Should the amount of requested Limit exceed twice the amount of your gross monthly income, please contact
beforehand the Customer Centre of DC in relation to approval of the amount of Limit.)]

Jméno a příjmení Držitele karty [Cardholder‘s name and surname]

3 6

CZK

Žádám o individuální vyšší Limit: [I request individual higher Limit:]

Počet dětí
[No. of kids]
Zaměstnanec
[Employee]
Od roku [Since (year)]

Název společnosti [Company name]

Adresa společnosti [Company address]

Pozice [Position]
Já, níže podepsaný Držitel karty tímto žádám o změnu Limitu na kartě, přičemž beru na vědomí, že o schválení změny Limitu mě
bude DC následně informovat: [I the undersigned Cardholder hereby apply for change of Limit; I acknowledge that DC will inform
me subsequently about its approval with the change of the Limit:]

Podepsáním této Žádosti potvrzuji, že všechny údaje uvedené v této Žádosti jsou pravdivé. Beru na vědomí, že na změnu Limitu
nemám právní nárok. Současně prohlašuji, že nejsem v prodlení s plněním svých peněžitých závazků o více než 60 dní, výška mých
závazků nepřesahuje hodnotu mého majetku. Poskytuji DC uvedené údaje za účelem posouzení schopnosti splácet spotřebitelský
úvěr ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, přičemž jsem informoval DC o veškerých relevantních
skutečnostech týkajících se mé majetkové situace a jsem plně způsobilý plnit veškeré závazky ze Smlouvy. Současně prohlašuji, že
nejsem politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 zákona č. 253/2008 Sb. [By undersigning this Application I confirm that all
data stated in the Application are true. I acknowledge that I have no legal claim to demand the change of Limit. I declare at the
same time that I am not in delay with fulfilling of any of my financial liabilities for more than 60 days, the amount of my liabilities
does not exceed the value of my assets. I provide this information to DC in order to assess the ability to repay a consumer loan
within the meaning of Section 84 et seq. of Act No. 257/2016 Coll., on Consumer Credit, informing DC of all relevant facts relating
to my property situation and fully qualified to fulfill all obligations under the Agreement. At the same time, I declare that I am not a
politically exposed person within the meaning of Section 4 of Act No. 253/2008 Coll.]
Definice uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách pro soukromé platební karty Diners Club jsou závazné i pro účely
této Žádosti. [The definitions stated in General Terms and Conditions for private Diners Club credit cards are binding also for the
purposes of this Application.]

Datum a místo [Date and place]

Podpis Žadatele [Signature of Applicant]
VÁŠ PODPIS

[YOUR SIGNATURE]

