INTERNÁ ČASŤ
Číslo
karty

€

Limit

Interný záznam

3 6

ŽIADOSŤ O VYDANIE
DODATKOVEJ KARTY DINERS CLUB
▼ ADRESÁT

▼ TYP DODATKOVEJ KARTY

Diners Club CS, s. r. o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
35 757 086, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 18227/B, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky, 5440021/1111, IBAN: SK78 1111 0000 0000 0544 0021,
BIC: UNCR SK BX, povolenie na vykonávanie platobných služieb vydané NBS pod číslom
ODB-16129-6/2010, zapísaná v zozname platobných inštitúcií na území SR pod poradovým
číslom 2 (v dokumente označený ako „Diners Club“ alebo „DC“)

Berieme na vedomie, že typ Dodatkovej karty je identický s typom hlavnej Karty ,
pokiaľ nie je vykonaná voľba iného typu Karty nižšie.

▼ ŽIADATEĽ (DRŽITEĽ HLAVNEJ KARTY)

Rodné číslo
Trvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa

Rovnaká ako Trvalé bydlisko

Iná:

Číslo pasu / OP

Mobilný telefón
Email

X X X X X X

Číslo hlavnej karty
▼ SPOLUŽIADATEĽ (DRŽITEĽ KARTY)

Žena

Muž

Vzťah k držiteľovi hlavnej karty
Syn
Dcéra

Iný rodinný
príslušník

Iná osoba

Titul, meno a priezvisko
Rodné číslo

Dátum narodenia

Trvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa

Mobilný telefón
Email

Diners Club Austrian Airlines +

Diners Club Pure +

Diners Club ČSA +

Diners Club Golf +

Diners Club Vintage *

▼ VYHLÁSENIA ŽIADATEĽA A SPOLUŽIADATEĽA

Dátum narodenia

Manželka
Manžel

Diners Club Pure

* Iba pre držiteľov hlavných kariet Diners Club Vintage a Diners Club Premium

Titul, meno a priezvisko

3 6

Žiadame o vydanie dodatkovej Karty:

Rovnaká ako Trvalé bydlisko

Číslo pasu / OP

Iná:

Návrh na zmenu Zmluvy
My, Žiadateľ a Spolužiadateľ, týmto navrhujeme DC vydanie Dodatkovej karty, ktorej
Držiteľom bude Spolužiadateľ, pričom prijatím návrhu na vydanie Dodatkovej karty
zo strany DC bude medzi Žiadateľom a DC zmenená Zmluva s tým, že DC sa zaväzuje
(i) vydať Spolužiadateľovi Dodatkovú kartu a (ii) umožniť Spolužiadateľovi vykonávať
prostredníctvom tejto Dodatkovej karty Transakcie. Spolužiadateľ je oprávnený
vypovedať Zmluvu iba s písomným súhlasom Žiadateľa, ktorý je doručený DC spolu
s výpoveďou. Obsah Zmluvy o vydaní Karty je tvorený touto Žiadosťou, pôvodnou
Žiadosťou o vydanie hlavnej Karty a potvrdením o jej prijatí, Všeobecnými obchodnými
podmienkami pre vydanie a používanie platobných kariet Diners Club (ďalej len
„VOP“), Revolvingovými obchodnými podmienkami (ďalej len „ROP“), Potvrdením
o prijatí Žiadosti, a príslušným Sadzobníkom poplatkov.
Vyhlasujeme, že sme sa oboznámili so znením VOP, ROP a aktuálneho Sadzobníka
poplatkov a zaväzujeme sa svoje povinnosti uvedené v týchto dokumentoch, ako aj
v Žiadosti v plnom rozsahu dodržiavať. Definície pojmov uvedené vo VOP a ROP sú
záväzné aj pre účely tejto Žiadosti.
Berieme na vedomie, že v súvislosti s vydaním Dodatkovej karty sme povinní
hradiť ročný poplatok za doplnkové služby vo výške a za podmienok vyplývajúcich
z aktuálneho Sadzobníka poplatkov, ktorý sa zaväzujeme uhradiť, takisto ako aj iné
poplatky súvisiace s používaním Dodatkovej karty, na ktoré má v zmysle Sadzobníka
poplatkov DC nárok.
Podpísaním tejto Žiadosti potvrdzujeme, že všetky údaje uvedené v tejto Žiadosti sú
pravdivé a poskytujeme ich DC aj za účelom splnenia povinností DC podľa § 7 zákona
č. 129/2010 Z.z., pričom sme DC informovali o všetkých relevantných okolnostiach,
ktoré sa týkajú našej sociálno-ekonomickej situácie, a sme plne spôsobilí plniť všetky
záväzky zo Zmluvy. Súčasne vyhlasujeme, že nie sme v omeškaní s plnením svojich
peňažných záväzkov o viac ako 60 dní, výška našich záväzkov nepresahuje hodnotu
nášho majetku a nie sme v úpadku vzmysle ust. § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. Vyhlasujeme
tiež, že nie sme politicky exponovanými osobami podľa § 6 zákona č.297/2008 Z.z.
Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinnosti je Národná banka Slovenska, Imricha
Karvaša 1, 81325 Bratislava.
Zúčtovanie Transakcií
Jednotlivé Transakcie vykonané prostredníctvom Dodatkovej karty, ako aj poplatky
súvisiace s Dodatkovou kartou za príslušné Zúčtovacie obdobie budú vyúčtované
Žiadateľovi na Výpise k hlavnej karte, pričom Žiadateľ sa zaväzuje DC zaplatiť dlžné
sumy súvisiace s vydaním a používaním Dodatkovej karty v plnom rozsahu a tým
istým spôsobom, ako keby sa týkali hlavnej Karty. Prípadné záväzky Spolužiadateľa
k Žiadateľovi v súvislosti s vydaním Dodatkovej karty Spolužiadateľom a jej používaním
sú výlučne predmetom ich vzájomného právneho vzťahu a zaväzujú sa ich riešiť medzi
sebou.
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ŽIADOSŤ O VYDANIE
DODATKOVEJ KARTY DINERS CLUB
▼ VYHLÁSENIA ŽIADATEĽA A SPOLUŽIADATEĽA

Spracúvanie osobných údajov
Podpísaním tejto Žiadosti potvrdzujeme, že sme sa oboznámili s podmienkami
spracúvania osobných údajov u DC, o ktorých nás DC vopred informoval prostredníctvom
dokumentu „Podmienky spracúvania osobných údajov“ nachádzajúcom sa
na webovom sídle DC – www.dinersclub.sk. Osobitne berieme na vedomie, že DC
je povinné získavať a spracúvať osobné údaje v zmysle § 88 zákona č. 492/2009
Z.z. o platobných službách, pričom osobné údaje bude spracúvať pre účely plnenia
uzavretej Zmluvy, a to vrátane plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb, najmä bonusovým programom Club
Rewards. Berieme na vedomie, že za účelom poskytovania tejto doplnkovej služby nám
je DC oprávnený zasielať a sprístupňovať marketingovú komunikáciu s ňou súvisiacu,
a to aj elektronickými prostriedkami, s čím výslovne súhlasíme. Podpisom tejto Žiadosti
súčasne potvrdzujeme, že sme sa oboznámili s Podmienkami používania Club Rewards
dostupnými na internetovej stránke www.elounge.sk/podmienkyreward. Súčasne
súhlasíme aby DC bol oprávnený vyžiadať od našich bánk potvrdenie o vedení našich
účtov, výške zostatku na našich účtoch a o našej schopnosti splácať úver.
Limit/Hotovostný limit
Spolužiadateľ zdieľa Limit a Hotovostný limit so Žiadateľom a vyhlasuje, že bol
oboznámený s ich výškou.
Dátum a miesto

Podpis Žiadateľa *1

*1 Držiteľ hlavnej karty

Váš podpis

Ručiteľské vyhlásenie
Spolužiadateľ, týmto vyhlasujem, že ako ručiteľ uspokojím DC v prípade, ak Žiadateľ
nesplní DC akýkoľvek záväzok, súčasný alebo budúci, ktorý vznikol alebo vznikne
na základe alebo v súvislosti so Zmluvou.
Riešenie sporov
Ja, Spolužiadateľ, súhlasím s riešením sporov za podmienok dohodnutých v Zmluve,
s ktorými som sa pred podpisom tejto Žiadosti oboznámil.
Doručovanie výpisov
Berieme na vedomie, že Výpisy k hlavnej Karte obsahujúce Transakcie a poplatky
súvisiace s Dodatkovou kartou budú Žiadateľovi sprístupňované v súlade so Zmluvou.
DC bude oboznamovať Spolužiadateľa s Výpisom, na ktorom budú špecifikované
jednotlivé Transakcie vykonané prostredníctvom Dodatkovej karty, predovšetkým
prostredníctvom služby eAccount dostupnej cez internetovú stránku DC –
www.eAccount.sk, a to druhý deň po skončení príslušného Zúčtovacieho obdobia.
DC bude Spolužiadateľovi zasielať Výpisy aj v písomnej forme na jeho Korešpondenčnú
adresu, uvedenú v tejto Žiadosti, za podmienok vyplývajúcich z VOP/Sadzobníka
poplatkov, kým si písomné zasielanie Výpisov výslovne nezrušíme prostredníctvom
služby eAccount, po zaregistrovaní sa na internetovej stránke www.eAccount.sk.

Dátum a miesto

Podpis Spolužiadateľa*2

Váš podpis

*2 Držiteľ dodatkovej karty
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