Číslo karty: 36

Interný záznam
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ŽIADOSŤ O VYDANIE KARTY DINERS CLUB PURE +
Žena

OSOBNÉ ÚDAJE DRŽITEĽA

Muž

Titul, meno a priezvisko
Rodné číslo

Dátum narodenia

Mobilný telefón

Číslo OP

Email
Štátna príslušnosť
Trvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa

Rovnaká ako Trvalé bydlisko

Rodinný stav
Žiadateľa

Slobodný/-á

Rozvedený/-á

Ženatý / Vydatá

Vdovec / Vdova

Držiteľ je

Zamestnanec

Iná:
Počet nezaopatrených
detí

Firma, spoločnosť alebo zamestnávateľ Držiteľa
Adresa spoločnosti
Pozícia
Držiteľ je

Poberateľ dôchodku – druh poberaného dôchodku:
Starobný

Výsluhový

Invalidný

Vdovský

Typ mesačného príjmu

Plánované
využitie karty

Pravidelný

Sirotský

Nepravidelný

Príjem zo zamestnania

€

Výška dôchodku / dôchodkov

€

Príjem z činnosti na dohodu

€

Výška mesačných splátok vašich úverov

€

Vyživovacia povinnosť určená súdom

€

Bežné výdavky

Vyplatenie úveru

Podnikanie

Čerpanie úveru

Žiadam o zvýšený Limit

Dátum a miesto

Podpis Žiadateľa

Váš podpis

Iné:

LIMIT
Žiadam o základný Limit 1 200 €, ak nie je nižšie uvedený iný Limit.
NEPOVINNÉ

sa zaväzujem (i) uhradiť DC všetky záväzky súvisiace s vydaním a používaním Karty, osobitne sumu
všetkých Transakcií vykonaných prostredníctvom Karty, ako aj poplatky, na ktoré vznikol DC v súvislosti
s vydaním a používaním Karty podľa Sadzobníku poplatkov a Zmluvy nárok a (ii) vrátiť DC poskytnutý
a mnou čerpaný spotrebiteľský úver a zaplatiť DC dohodnutý úrok.
OBSAH ZMLUVY A VYHLÁSENIA DRŽITEĽA
Neoddeliteľnou súčasťou obsahu Zmluvy sú aj Všeobecné obchodné podmienky pre vydanie
a používanie súkromných platobných kariet Diners Club (ďalej len „SVOP“), Sadzobník poplatkov
pre súkromné karty. Ako Držiteľ vyhlasujem, že som sa oboznámil s ich znením a zaväzujem sa svoje
povinnosti uvedené v týchto dokumentoch, ako aj v Zmluve samotnej v plnom rozsahu dodržiavať.
V prípade rozporov medzi znením Zmluvy a znením SVOP alebo Sadzobníka poplatkov majú
ustanovenia Zmluvy prednosť. Definície pojmov uvedené vo SVOP sú záväzné aj pre účely tejto Zmluvy.
Keďže v čase podpisu tejto Žiadosti ma DC nemohol oboznámiť so všetkými náležitosťami Zmluvy
v zmysle ust. § 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“), potvrdzujem, že som sa oboznámil s informačným
formulárom, ktorý mi bol daný k dispozícií a súhlasím s tým, aby mi chýbajúce náležitosti DC oznámil
v potvrdení o prijatí Žiadosti, ktoré je súčasťou Zmluvy a na základe ktorého príde k jej uzavretiu.
Vyhlasujem, že nie som politicky exponovanou osobou podľa ust. § 6 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších
predpisov. Ak by uvedené vyhlásenie nemalo byť pravdivé alebo ak príde k zmene, bez zbytočného
odkladu budem informovať DC prostredníctvom e-mailovej adresy customer.service@dinersclub.sk.
ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK ZMLUVY
Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a uzatvára sa v slovenskom jazyku, v ktorom
sa uskutočňuje aj komunikácia počas trvania zmluvného vzťahu.
DORUČOVANIE VÝPISOV
V prípade uzatvorenia Zmluvy mi bude DC sprístupňovať Výpisy predovšetkým prostredníctvom
služby eAccount dostupnej cez internetovú stránku DC – www.eAccount.sk, a to druhý deň po
skončení príslušného Zúčtovacieho obdobia. DC mi bude zasielať Výpisy aj v papierovej podobe na
Korešpondenčnú adresu uvedenú v Žiadosti v prípade, pokiaľ si zasielanie Výpisov v papierovej podobe
výslovne nezruším po uzavretí Zmluvy a po zaregistrovaní sa na www.eAccount.sk prostredníctvom
služby eAccount alebo ak o zasielane Výpisov v papierovej podobe následne požiadam.
PLATOBNÁ FUNKCIONALITA
Po vydaní a aktivácii Karty budem oprávnený vykonávať prostredníctvom Karty Transakcie za
podmienok uvedených vo SVOP. V súvislosti s poskytovaním platobných služieb je mi DC oprávnený
účtovať poplatky, ktoré sú podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov nasledovné: Ročný poplatok =
0 €, Výber hotovosti z bankomatov v SR a v zahraničí = 2 % z Transakcie + 2,50 €, Prevod finančných
prostriedkov na účet = 1 % z Transakcie; Zaslanie výpisu poštou = 1,90 €/výpis
Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinnosti v súvislosti s poskytovaním platobných služieb je
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava.
DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Podpísaním tejto časti formulára Žiadosti žiadam DC o poskytovanie Doplnkových služieb s Balíkom
služieb All inclusive a zaväzujem sa zaplatiť za ich poskytovanie ročný poplatok vo výške vyplývajúcej
zo Sadzobníka poplatkov. Beriem na vedomie, že v prípade, ak nepožiadam DC o poskytovanie
Doplnkových služieb s Balíkom služieb All inclusive, DC mi vydá Kartu, ku ktorej sú poskytované
Doplnkové služby bezodplatne, v rozsahu Balíka služieb Basic podľa Sadzobníka poplatkov.

€

Beriem na vedomie, že DC nie je povinný akceptovať moju žiadosť o zvýšený Limit.
V prípade, ak DC z akéhokoľvek dôvodu nebude akceptovať moju žiadosť o zvýšený Limit,
platí, že žiadam DC o základný Limit vo výške 1 200 € a s takto určeným Limitom súhlasím.
NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O VYDANÍ KARTY S DOBROVOĽNOU
MOŽNOSŤOU ČERPANIA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU
Podpísaním tejto Žiadosti navrhujem DC uzavretie zmluvy o vydaní karty a poskytnutí
spotrebiteľského úveru (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej mi DC (i) poskytne
platobné služby – vydá mi Kartu a umožní mi vykonávať prostredníctvom nej Transakcie
u zmluvných partnerov DC a (ii) poskytne mi spotrebiteľský úver do výšky Limitu a ja

PODMIENKY DOBROVOĽNÉHO ČERPANIA ÚVERU
DRUH A DOBA TRVANIA ZMLUVY > Na základe Zmluvy mi poskytne DC možnosť dobrovoľne čerpať
spotrebiteľský úver, a to do maximálnej výšky dohodnutého úverového rámca – Limitu. Druh úveru je
dobrovoľný doplnkový úver a Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
PODMIENKY ČERPANIA > Úver sa čerpá tým, že v dátume splatnosti Výpisu vystavenom po uplynutí
Zúčtovacieho obdobia nebude uhradená celá hodnota Transakcií realizovaných v tomto uplynulom
Zúčtovacom období. Každý mesiac sa zaväzujem zaplatiť minimálnu splátku vo výške 3 % istiny
(pozostávajúcej z Transakcií za posledné Zúčtovacie obdobie a už čerpaného úveru – neuhradených
Transakcií za všetky predchádzajúce Zúčtovacie obdobia ), najmenej 10 € a splatný úrok za posledné
Zúčtovacie obdobie („Minimálna splátka“). Okrem Minimálnej splátky som povinný každý mesiac uhradiť
aj (i) sankčné poplatky, na ktoré má DC nárok do dňa vystavenia Výpisu, (ii) iné poplatky, ktoré je DC
oprávnený účtovať vo výške vyplývajúcej zo Sadzobníka poplatkov pre súkromné karty alebo SVOP a (iii)
sumu, o ktorú Transakcie vyúčtované v rámci Zúčtovacieho obdobia, prevyšujú Limit (uvedené položky
spolu s Minimálnou splátkou sa označujú ako „Povinná úhrada“). Na Minimálnu splátku a ostatné súčasti
>>
Povinnej úhrady sa nesmie čerpať úver a musia byť uhradené v dátume splatnosti Výpisu.

Celková čiastka, ktorú musím ako spotrebiteľ zaplatiť, predstavuje v prípade základného Limitu
(1 200 €) sumu 1 254,33 € (v prípade jednorázového vyčerpania celého Limitu a jeho splatenia
v dvanástich rovnakých mesačných splátkach, z ktorých posledná vyrovná zostatok istiny a úrokov).
Ak DC akceptuje zvýšený Limit podľa tejto Žiadosti bude konkrétna výška celkovej čiastky určená
v potvrdení o prijatí Žiadosti, s čím výslovne súhlasím, pričom je vypočítaná na základe rovnakého
predpokladu ako pri základnom Limite.
ÚROK, RPMN A PRIEMERNÁ RPMN PRE KREDITNÉ KARTY > Úrok sa určuje na základe aplikovateľnej
úrokovej sadzby. Základná úroková sadzba: 9,9 % ročne. Aplikovaná Referenčná sadzba je EURIBOR
12M z 26. 11. 2015, t.j. 0,1 % ročne, ku ktorej sa pripočítava Prirážka DC, aktuálne 9,8 % ročne. Bližšie
podmienky určenia základnej úrokovej sadzby a jej úpravy sú uvedené v článku 13 SVOP. V prípade, ak
mi DC poskytuje zľavu zo Základnej úrokovej sadzby bude príslušná individuálne dojednaná úroková
sadzba potvrdená zo strany DC v potvrdení o prijatí Žiadosti.
8,66 % Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) > Za predpokladu, že vyčerpám
jednorazovocelýúverovýrámec,pričomsplatímhovdvanástichrovnakýchmesačnýchsplátkachadvanásta
splátka vyrovná zostatok istiny a úrokov. Iné mechanizmy čerpania úveru môžu viesť k zvýšeniu RPMN.
25,64 % Priemerná ročná percentuálna miera nákladov pre kreditné karty > Údaj je pre vaše
porovnanie priemernej výšky RPMN pre všetky kreditné karty na trhu v SR. Vaša RPMN je podstatne
nižšia a je zobrazená v kolónke vyššie.
SPLÁTKY > Keďže Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, a som oprávnený čerpať ľubovoľnú výšku
úveru do výšky Limitu, nie je možné určiť konkrétnu výšku splátky úveru. Zaväzujem sa však každý
mesiac do Dátumu splatnosti Výpisu uhradiť najmenej Minimálnu splátku.
DÁTUM SPLATNOSTI VÝPISU A SPLÁTKY ÚVERU > 7. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
ukončení Zúčtovacieho obdobia, pričom sa uplatňuje 2. variant Zúčtovacieho obdobia.
OMEŠKANIE > Ak nezaplatím Povinnú úhradu za dve Zúčtovacie obdobia alebo nebude Povinná úhrada
uhradená riadne po dobu dvoch mesiacov, je DC postupom uvedeným v bode 15.1 SVOP oprávnený
zvýšiť mi Úrokovú sadzbu o rizikovú prirážku určenú DC, najviac však 6 %, prípadne je DC oprávnený aj
vypovedať Zmluvu. V prípade omeškania sa so zaplatením Povinnej úhrady je mi DC oprávnený účtovať
sankciu pozostávajúcu z úroku z omeškania v zákonnej výške a zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku
úroku z omeškania v zákonnej výške. Ak mi DC kvôli omeškaniu vystaví upomienku, je oprávnený účtovať
poplatok vo výške vyplývajúcej z účinného Sadzobníka poplatkov (v čase uzavretia Zmluvy 7 € za prvú
a 17 € za každú ďalšiu upomienku). Ďalšie následky nesplácania sú uvedené v bode 15.5 SVOP.
SPLATENIE ÚVERU A UKONČENIE ZMLUVY > Čerpaný úver je možné splatiť bez akýchkoľvek
obmedzení a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov a poplatkov s výnimkou úroku za dobu čerpania
úveru. Jednotlivé peňažné záväzky zanikajú ich úhradou DC za podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy.
Splatenie čerpaného úveru nemá za následok zánik Zmluvy, keďže mám po dobu trvania Zmluvy
k dispozícii dohodnutý úverový rámec. Obe strany sú oprávnené jednostranne ukončiť Zmluvu
výpoveďou za podmienok vyplývajúcich z bodu 17.2 SVOP. Účinky výpovede sú dohodnuté v bode
17.3 SVOP. Som tiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní
odo dňa jej uzavretia, pričom oznámenie o odstúpení od Zmluvy som povinný zaslať DC písomne
alebo na inom trvanlivom médiu. Po odstúpení som povinný zaplatiť DC čerpanú istinu a úrok. Bližšie
podmienky uplatnenia a právnych následkov odstúpenia sú uvedené v bode 19.1 a 19.2 SVOP.
INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPORU > Spory súvisiace s poskytovaním platobných
služieb je možné riešiť prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Inštitút
alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie so sídlom: Blumental Office I, Mýtna 48,
811 07 Bratislava – Staré mesto, e-mail: institutars@sbaonline.sk (www.institutars.sk), a to v prípade, ak
sa domnievate, že DC pri poskytovaní platobných služieb poškodil Vaše záujmy a neuskutočnil nápravu
na základe podanej sťažnosti/reklamácie.
OSTATNÉ USTANOVENIA > Príslušným kontrolným orgánom v súvislosti s čerpaním úveru je
podľa § 23 zákona o spotrebiteľských úveroch Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25
Bratislava. Podrobný prehľad náležitostí a ostatných dojednaní súvisiacich s úverom v štrukturovanej
a prehľadnej podobe je uvedený v článkoch 11 až 20 SVOP.
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE > Zmluvný vzťah s DC má za následok, že DC zbiera, uchováva a spracúva
osobné údaje na rôzne účely spracúvania. Iba na niektoré z týchto účelov je nutný súhlas Držiteľa, viaceré
spracovateľské operácie však musí DC vykonať na základe zákonnej povinnosti, či z dôvodu plnenia
uzavretej zmluvy. Aj z tohto dôvodu DC odporúča venovať osobitnú pozornosť podrobným Informáciám
o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke www.dinersclub.sk/gdpr.
V spojitosti s predloženou Žiadosťou ako návrhom na uzavretie Zmluvy je osobitne nutné poukázať
na to, že podľa zákona o spotrebiteľských úveroch je DC povinný oznamovať osobné údaje v rozsahu
tam uvedenom do príslušného elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktorým je
register – Nebankový register klientských informácii prevádzkovaný Non Banking Credit Bureau, ZZP,
IČO: 42 053 404 so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava (www.nbcb.sk).
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POSKYTOVANÍ PLATOBNÝCH SLUŽIEB
> Súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracúvané v spojitosti s vydaním platobnej karty Diners Club
a takisto aby autorizácia platobnej operácie v budúcnosti bola považovaná za môj výslovný súhlas so
spracúvaním mojich osobných údajov súvisiacich s touto platobnou operáciou. Udelenie súhlasu je povinné
a nie je možné bez neho uzavrieť zmluvu. Ktorýkoľvek súhlas je v budúcnosti možné odvolať oznámením
doručeným DC. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov pred ním, DC však bude
musieť ukončiť vašu zmluvu, keďže bez spracúvania osobných údajov nie je poskytovanie platobných služieb
možné. Bližšie informácie o tomto spracúvaní nájdete na internetovej stránke www.dinersclub.sk/gdpr.
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Pokiaľ nám neudelíte súhlas podľa tejto časti nemôžeme s vami uzavrieť Zmluvu.
Dátum a miesto

Podpis Žiadateľa

Váš podpis

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI VÝMENE ÚDAJOV
V RÁMCI KREDITNÝCH REGISTROV > Súhlasím, aby počas doby stanovenej v zákone
o bankách prevádzkovateľ Spoločného registra bankových informácií (www.sbcb.sk)
poskytol DC všetky údaje o mojej osobe z tohto registra, a súčasne súhlasím, aby DC
poskytol moje osobné údaje uvedené v zmluvnej dokumentácii a prípadne získané
počas trvania našej vzájomnej zmluvy prevádzkovateľovi Nebankového registra
kreditných informácii (www.nbcb.sk), ktorý ich môže ďalej sprístupňovať užívateľom
oboch registrov po dobu 5 rokov od ich poskytnutia alebo v prípade uzavretia zmluvy
od vysporiadania všetkých mojich záväzkov z nej. Súhlas je dobrovoľný a je ho možné
kedykoľvek odvolať oznámením doručeným DC. Bližšie informácie o podmienkach
a účeloch tohto spracúvania nájdete na internetovej stránke www.dinersclub.sk/gdpr.
Dátum a miesto

Podpis Žiadateľa

Váš podpis

CLUB REWARDS A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA > Odmietam aktiváciu
bonusového programu Rewards a tiež zasielanie elektronických informácii
o službách DC, aktuálnych ponukách a výhodách programu Rewards.
Bonusový program Rewards je v prípade aktivácie súčasťou Doplnkových služieb.
Bližšie podmienky nájdete na www.mojdiners.sk/podmienky-reward.
SÚHLAS NA INKASO V SEPA
Podpísaním tohto formulára, splnomocňujem (A) DC na posielanie platobných príkazov
do mojej banky na odpísanie sumy finančných prostriedkov z môjho účtu a (B) moju
banku na odpísanie sumy finančných prostriedkov z môjho účtu v súlade s platobnými
príkazmi od DC. Beriem na vedomie, že mám právo na refundáciu od mojej banky
podľa zmluvných podmienok v zmluve s mojou bankou, a že refundáciu si musím
vyžiadať do 8 týždňov so začiatkom odo dňa, kedy bola suma finančných prostriedkov
odpísaná z môjho účtu.
Príjemca: Diners Club CS, s. r. o., Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Identifikátor príjemcu: SK39ZZZ70000000050
Vaše číslo účtu / IBAN
Typ platby

BIC (SWIFT)
Podpis

Opakujúca sa platba

Váš podpis

Mesto podpísania súhlasu
Dátum podpísania súhlasu
Poznámka: Inkaso budete mať nastavené na Povinnú úhradu. Nastavenie inkasa si
môžete následne zmeniť na www.mojdiners.sk.
ADRESÁT A PODPIS ŽIADOSTI
Diners Club CS, s. r. o., so sídlom Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 757 086, spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 18227/B (v dokumente označený ako Diners Club alebo DC)
Týmto podpisom potvrdzujem vyššie uvedené údaje a návrh na uzavretie Zmluvy.
Dátum a miesto

Podpis Žiadateľa

>I

Váš podpis

ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE
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Tento formulár nevypĺňajte, má len informatívny charakter.
1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE VERITEĽA
Veriteľ
Diners Club CS, s.r.o., IČO: 35 757 086, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 18227/B („DC“)
Adresa
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovakia
Kontakt
Tel.: + 421 2 577 89 444, fax: + 421 2 577 89 449, email: customer.service@dinersclub.sk, www.dinersclub.sk
Ak pripadá do úvahy: Sprostredkovateľ úveru
Adresa
Kontakt
2. OPIS HLAVNÝCH VLASTNOSTÍ SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU
Druh spotrebiteľského úveru
Dobrovoľný doplnkový úver k platobnej karte Diners Club („Karta“)
Celková výška spotrebiteľského úveru

Podmienky, ktoré upravujú čerpanie
spotrebiteľského úveru
Doba trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Splátky a prípadné poradie, v ktorom
sa budú splátky poukazovať

Celková čiastka, ktorú bude
spotrebiteľ musieť zaplatiť

Úver je poskytovaný v rozpätí od 1 200 € do 15 000 € podľa žiadosti držiteľa karty („Držiteľ“). Na základe posúdenia schopnosti
splácať spotrebiteľské úvery zodpovedá úverový rámec limitu karty („Limit“), ktorý je vo výške základného limitu (1 200 €) alebo vo
výške limitu požadovaného Držiteľom.
Po uzavretí zmluvy, na základe ktorej je vydaná Karta a poskytnutá možnosť čerpania spotrebiteľského úveru, je Držiteľ oprávnený
použiť Kartu na realizovanie bezhotovostných platobných operácii („Transakcie“) pri platení za tovary a služby alebo na výber
hotovosti. Poskytnutý úverový rámec možno použiť na krytie záväzkov vyplývajúcich z vykonaných Transakcií do výšky Limitu, pričom
úver Držiteľ čerpá tým, že v dátume splatnosti výpisu nezaplatí celú hodnotu Transakcií vykonaných v rámci zúčtovacieho obdobia
vyúčtovaných vo výpise.
Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
Držiteľ je povinný zaplatiť každý mesiac minimálnu splátku vo výške 3 % istiny (pozostávajúcej z Transakcií za posledné zúčtovacie
obdobie a už čerpaného úveru – neuhradených Transakcií za predchádzajúce zúčtovacie obdobia), najmenej 10 € a splatný úrok za
posledné zúčtovacie obdobie („Minimálna splátka“).
Okrem Minimálnej splátky je povinný každý mesiac uhradiť aj
(i) sankčné poplatky, na ktoré má DC nárok do dňa vystavenia výpisu,
(ii) iné poplatky, ktoré je DC oprávnený účtovať vo výške vyplývajúcej zo Sadzobníka poplatkov pre súkromné karty alebo
Všeobecných obchodných podmienok pre vydanie a používanie súkromných platobných kariet Diners Club a
(iii) sumu, o ktorú Transakcie vyúčtované v rámci zúčtovacieho obdobia, prevyšujú Limit
Na Minimálnu splátku a ostatné súčasti povinnej úhrady nemôže Držiteľ čerpať úver a musia byť uhradené v dátume splatnosti
príslušného výpisu Transakcií.
1 596,63 € za predpokladu, že Držiteľa vyčerpá celý Limit vo výške 1 500 € jednorazovo, pričom ho splatí v dvanástich rovnakých
mesačných splátkach a dvanásta splátka vyrovná zostatok istiny a úrokov.

3. NÁKLADY SPOJENÉ SO SPOTREBITEĽSKÝM ÚVEROM
Základná úroková sadzba – 9,9 % ročne (úroková sadzba je súčtom referenčnej sadzby – EURIBOR 12M k 26. 11. 2015 – 0,1 % ročne
Úroková sadzba spotrebiteľského úveru
a prirážky DC vo výške 9,8 % ročne – DC je oprávnený upraviť úrokovú sadzbu, pokiaľ príde k zmene v úprave referenčnej sadzby
o viac ako jeden percentuálny bod)
Za predpokladu, že Držiteľ vyčerpá celý Limit vo výške 1 500 € jednorazovo, pričom ho splatí
v dvanástich rovnakých mesačných splátkach a dvanásta splátka vyrovná zostatok istiny a úrokov.
Iné mechanizmy čerpania Úveru môžu viesť k zmene RPMN.

Ročná percentuálna miera nákladov

8,66 % – Vaša RPMN

Na získanie spotrebiteľského úveru alebo na
získanie spotrebiteľského úveru za ponúkaných
podmienok sa musí uzavrieť

Poistenie na zabezpečenie spotrebiteľského úveru: NIE
Ďalšia zmluva o doplnkovej službe: NIE

SÚVISIACE NÁKLADY
Výška nákladov na využívanie kreditnej karty

Ročný poplatok za vydanie Karty = 0 €, ročný poplatok za poskytovanie spotrebiteľského úveru = 0 €, Spoplatnené platobné služby:
výber hotovosti z bankomatu vo výške = 2 % z Transakcie + 2,50 €, prevod finančných prostriedkov z karty na účet = 1 % z Transakcie,
zaslanie výpisu poštou = 1,90 €/výpis

DC je oprávnený jednostranne zmeniť zmluvné podmienky, vrátane Sadzobníka poplatkov z dôvodov dohodnutých v zmluve, ktorými
Podmienky, za ktorých sa uvedené náklady
sú mimo iné aj zmena v obchodnej politike DC, či ukončenie ponuky poskytovania príslušného druhu platobnej karty. Ak Držiteľ
spojené so zmluvou o spotrebiteľskom úvere môžu písomne neoznámi DC svoj nesúhlas so zmenami zmluvných podmienok do 2 mesiacov od oznámenia ich zmeny, považujú sa zmeny
zmeniť
z jeho strany za prijaté. V prípade, že Držiteľ v stanovenej lehote odmietne zmenu zmluvy, má nárok zmluvu bezplatne a s okamžitou
účinnosťou vypovedať.
V prípade ak nastane omeškanie a nedôjde k úhrade Minimálnej splátky a ostatných zložiek povinnej mesačnej úhrady, dostáva sa
Držiteľ do omeškania voči DC a DC je oprávnený účtovať sankčný poplatok z dlžnej sumy (aktuálne 15,00 % ročne), ktorý pozostáva
z úroku z omeškania v zákonnej výške (aktuálne 5,00 % p.a.) a zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku zákonného úroku z omeškania.
Náklady v prípade oneskorených splátok
Sankčný poplatok je DC oprávnený požadovať aj vo všetkých ostatných prípadoch omeškania s plnením peňažného záväzku Držiteľa,
vrátane splatnosti celého Úveru po ukončení Zmluvy (s výnimkou omeškania sa s úhradou samotného sankčného poplatku). Ak
nepríde k zaplateniu povinnej mesačnej úhrady ani v termíne splatnosti ďalšieho Výpisu, je DC oprávnený vypovedať Zmluvu alebo
zvýšiť Úrokovú sadzbu o Rizikovú prirážku, maximálne o 6 % ročne. DC si tiež účtuje poplatok za vystavenie upomienky.
4. INÉ DÔLEŽITÉ PRÁVNE ASPEKTY
Právo na odstúpenie od zmluvy
o spotrebiteľskom úvere

Áno

ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE

PRE VAŠU INFORMÁCIU > str. 2/2

Tento formulár nevypĺňajte, má len informatívny charakter.
Predčasné splatenie úveru

Držiteľ môže splatiť spotrebiteľský úver predčasne bez akýchkoľvek obmedzení.

Nahliadnutie do databázy

Ak DC žiadosť o spotrebiteľský úver zamietne na základe výsledku nahliadnutia do databázy údajov o spotrebiteľoch bude o tom
okamžite a bezplatne Držiteľa informovať. Uvedené neplatí, ak je poskytnutie takejto informácie zakázané podľa právnych predpisov
Európskej únie.

Právo na vyhotovenie návrhu zmluvy
o spotrebiteľskom úvere

DC poskytne Držiteľovi na základe jeho požiadavky písomné vyhotovenie zmluvy, na základe ktorej je vydaná Karta a poskytnutý
spotrebiteľský úver. Uvedené sa neuplatňuje, ak DC v čase podania žiadosti Držiteľa nie je ochotný uzavrieť zmluvu o spotrebiteľskom
úvere.

Časové obdobie, počas ktorého je veriteľ viazaný
Informácie sú platné od 15. 8. 2019 s výnimkou, ak by prišlo k úprave z dôvodu zmeny legislatívy alebo obchodných podmienok.
informáciami poskytnutými pred uzavretím zmluvy
Informácie budú spresnené v zmluve.
o spotrebiteľskom úvere
5. DODATOČNÉ INFORMÁCIE, AK IDE O POSKYTOVANIE FINANČNÝCH SLUŽIEB NA DIAĽKU
Veriteľ
Diners Club CS, s.r.o.
a) o veriteľovi

b) o zmluve
o spotrebiteľskom
úvere

c) o nároku na zaistenie
nápravy

Adresa

Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovensko

Zápis v obchodnom registri

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18227/B

Orgán dohľadu

Národná Banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Uplatnenie práva na odstúpenie
od zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Držiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o vydaní Karty a o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14
kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia, pričom oznámenie o odstúpení od zmluvy zašle Držiteľ DC písomne
alebo na inom trvanlivom médiu na adresu DC. V prípade, ak od zmluvy Držiteľ neodstúpi, zmluvný vzťah
medzi Držiteľom a DC zostane v platnosti.

Doložka upravujúca rozhodné
právo a príslušný súd

Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. V závislosti od uzavretia spotrebiteľskej
rozhodcovskej zmluvy podľa voľby Držiteľa spory vyplývajúce alebo súvisiace so zmluvou rieši rozhodcovský
súd poskytovateľov platobných služieb (v súčasnosti Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so
sídlom Mýtna 48, Blumental Offices I, 811 07 Bratislava, inak všeobecný súd.

Jazykový režim

Informácie a zmluvné podmienky sa poskytnú v slovenskom jazyku. So súhlasom spotrebiteľa má počas trvania
zmluvy o spotrebiteľskom úvere veriteľ v úmysle so spotrebiteľom komunikovať v slovenskom jazyku.

Existencia mimosúdneho mechanizmu
vybavovania sťažnosti a zaistenia nápravy
a jeho použitie

Nie je.

VÝŠKA ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV DOPLNKOVÉHO
ÚVERU KU KREDITNEJ KARTE DINERS CLUB

PRE VAŠU INFORMÁCIU

Tento formulár nevypĺňajte, má len informatívny charakter.

ROČNÁ PERCENTUÁLNA MIERA NÁKLADOV (RPMN)
8,66 % – Vaša RPMN

Za predpokladu, že Žiadateľ vyčerpá celý Revolvingový limit okamžite a v plnej výške, pričom ho splatí
v dvanástich rovnakých mesačných splátkach a dvanásta splátka vyrovná zostatok istiny a úrokov.
Iné mechanizmy čerpania Úveru môžu viesť k zmene RPMN.

PRIEMERNÁ HODNOTA ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV PRE KREDITNÉ KARTY
25,64 %

Údaj je pre Vaše porovnanie priemernej výšky RPMN pre všetky kreditné karty na trhu v SR.
Vaša RPMN je podstatne nižšia a je zobrazená vyššie.

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,
povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov vydané NBS pod číslom ODB-6182/2015-8 (v dokumente označený ako „Diners Club“ alebo „DC“)

