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▼ ÚDAJE ŽIADATEĽA – SPOLOČNOSŤ

▼ VŠEOBECNÉ VYHLÁSENIA

Obchodné meno / názov právnickej osoby

Dolupodpísaný Žiadateľ a Spolužiadateľ týmto navrhujeme DC uzavretie Zmluvy
o vydaní karty a poskytnutí úveru (ďalej len Zmluva), na základe ktorej nám DC (i)
poskytne platobné služby – vydá Spolužiadateľovi Kartu a umožní mu vykonávať
prostredníctvom Karty Transakcie u zmluvných partnerov DC, (ii) poskytne na
podnikateľské účely Úver do výšky Revolvingového limitu (ktorého výška je zhodná
s Limitom, nie však viac ako 15 000 €) a (iii) poskytne Doplnkové služby, pričom my,
Žiadateľ a Spolužiadateľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujeme (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 tejto Žiadosti nárok a (ii)
vrátiť poskytnutý a čerpaný Úver DC a zaplatiť Úrok.
Výslovne vyhlasujeme a podpisom tejto Žiadosti potvrdzujeme, že Úver poskytovaný
DC bude čerpaný na financovanie podnikateľskej činnosti Žiadateľa.
Obsah Zmluvy je tvorený touto Žiadosťou, 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 pre firemné karty (ďalej len Sadzobník 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.
Súhlasíme s tým, že pokiaľ DC poskytne po uzatvorení Zmluvy zľavu z ročného poplatku
a ďalšie osobitné výhody nad rámec výhod ponúkaných štandardne v súvislosti so
Zmluvou a zmluvný vzťah založený touto Zmluvou bude ukončený z dôvodu na
našej strane pred uplynutím 12 mesiacov od dátumu uzavretia tejto Zmluvy, je DC
oprávnený požadovať finančnú kompenzáciu za poskytnuté nadštandardné výhody vo
výške poskytnutej zľavy z ročného poplatku oproti Sadzobníku poplatkov.
Vyhlasujeme tiež, že Spolužiadateľ nie je 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. Orgánom
dohľadu nad dodržiavaním povinnosti je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1,
81325 Bratislava.

NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O VYDANÍ KARTY A POSKYTNUTÍ
ÚVERU „DINERS ÚVER“

Miesto podnikania / sídlo
IČO

Telefón

Email
Korešpondenčná adresa

Rovnaká ako sídlo

Iná:

▼ ÚDAJE SPOLUŽIADATEĽA – DRŽITEĽ KARTY

Žena

Muž

Titul, meno a priezvisko
Rodné číslo

Dátum narodenia

Trvalé bydlisko
Číslo OP

Mobilný telefón
Email

Od (deň/mesiac/rok)

Pozícia

▼ LIMIT

▼ POPLATKY A ÚROK

NEPOVINNÉ

Žiadame o základný Limit 1 200 €, ak nie je nižšie uvedený iný Limit. Ako Žiadateľ
vyhlasujem, že náš priemerný mesačný obrat za ostatných 12 mesiacov je vyšší ako
730 €.
€

Žiadame o individuálny Limit:
Mesačný obrat *

€

Mesačné výdavky z podnikania *

Pravidelný

Nepravidelný

€

* Priemerná hodnota za ostatných 12 mesiacov
Berieme na vedomie, že DC nie je povinný akceptovať našu žiadosť o individuálny
Limit. V prípade, ak DC z akéhokoľvek dôvodu nebude akceptovať našu Žiadosť
o individuálny Limit, platí, že žiadame DC o základný Limit vo výške 1 200 € a s takto
stanoveným Limitom súhlasíme.

Berieme na vedomie, že v prípade uzavretia Zmluvy mi bude DC oprávnený v súvislosti
s poskytovaním služieb účtovať nasledovné poplatky a Úrok:
1) Platobné služby: 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 € / výpis
2) Úver (Diners úver): Ročný poplatok = 0 €; Úrok = 9,9 % p.a.; Riziková prirážka
v prípade omeškania sa vo výške 6 % p.a., ktorú je DC oprávnený uplatniť za podmienok
uvedených v ROP; Minimálna splátka = 3 % z Revolvovateľnej sumy, minimálne 10 €
3) Doplnkové služby: Ročný poplatok = 59 €; možnosť vstupu do viac ako 650
letiskových salónikov po celom svete = 22€ / vstup
Úroková sadzba sa určuje ako súčet Referenčnej sadzby, ktorou je úroková sadzba
EURIBOR 12M zaokrúhlená na jedno desatinné miesto uplatňovaná na ročnom
základe a Prirážky DC, ktorá je 9,8 % ročne. V súčasnosti aplikovaná referenčná
sadzba je EURIBOR 12M z 26. 11. 2015 vo výške 0,1 % ročne. Úrokovú sadzbu je DC
oprávnený zmeniť vždy v prípade ak sa aktuálna výška Referenčnej sadzby upraví oproti
aplikovanej Referenčnej sadze o viac ako jeden percentuálny bod, ostatné poplatky je
oprávnený meniť zmenou Sadzobníka poplatkov postupom uvedeným vo VOP.
>>
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▼ ZASIELANIE NOVINIEK

▼ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Podpísaním tejto časti formulára Žiadosti odmietam, aby mi DC zasielal na e-mail
informácie o novinkách, ktoré sa týkajú spoločnosti, poskytovaných služieb a aktuálnych
ponúk. V prípade odmietnutia zasielania noviniek, nebude DC oprávnené Vás
informovať ani o aktuálnych ponukách v rámci služby Club Rewards, či iné zaujímavé
ponuky od obchodných partnerov. Zo zasielania noviniek sa môžete kedykoľvek ľahko
odhlásiť alebo znovu prihlásiť.

Zmluvný vzťah založený touto Žiadosťou má za následok, že DC zbiera, uchováva
a spracúva osobné údaje na rôzne účely spracúvania. Iba na niektoré z týchto účelov je
nutný súhlas Spolužiadateľa a Žiadateľa (pokiaľ je Žiadateľ dotknutou osobou), 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.

Dátum a miesto

Podpis Spolužiadateľa (držiteľ)

Váš podpis

▼ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V SÚVISLOSTI S PLATOBNÝMI SLUŽBAMI

▼ DORUČOVANIE VÝPISOV

V prípade uzatvorenia Zmluvy bude DC sprístupňovať Výpisy Žiadateľovi predovšetkým
prostredníctvom služby eAccount dostupnej cez internetovú stránku DC –
www.eAccount.sk, a to druhý deň po skončení príslušného Zúčtovacieho obdobia. DC
bude zasielať Výpisy aj písomne na Korešpondenčnú adresu uvedenú v tejto Žiadosti,
kým písomné zasielanie Výpisov nebude výslovne zrušené prostredníctvom služby
eAccount po zaregistrovaní sa na www.eAccount.sk.
▼ INDIVIDUÁLNE DOJEDNANIA

SÚHLAS NA INKASO V SEPA
Referencia súhlasu – vyplní Diners Club CS, s. r. o.
Žiadateľ – podpísaním tohto formulára, splnomocňujem (A) Diners Club 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

DC získava a spracúva osobné údaje v súvislosti s platobnými službami v súlade s § 88 Zákona
o platobných službách. S účinnosťou od 13. 7. 2018 je nutný na spracúvanie osobných údajov
za týmto účelom súhlas. Podpísaním tejto časti formulára Žiadosti (A) udeľujem DC súhlas
na spracúvanie mojich osobných údajov v spojitosti s vydaním Karty a (B) súhlasím, že
z technických dôvodov súhlas so spracúvaním osobných údajov v prípade individuálnej
Transakcie je možné udeliť výlučne pri realizácii tej ktorej Transakcie a predmetný súhlas sa
považuje za udelený vykonaním autorizácie Transakcie niektorým zo spôsobov uvedených
vo VOP. Ktorýkoľvek zo súhlasov je možné vždy odvolať, odvolanie súhlasu má za následok,
že DC nebude môcť na daný účel po odvolaní spracúvať osobné údaje, avšak nakoľko
bez udeleného súhlasu súčasne DC nemôže poskytovať platobné služby, je DC v prípade
odvolania súhlasu nútené ukončiť Zmluvu. Bližšie informácie sa nachádzajú v bode 1.5 VOP.
Pokiaľ nám neudelíte súhlas podľa tejto časti, nemôžeme s Vami uzavrieť Zmluvu.
Dátum a miesto

Podpis Žiadateľa (firma)*

Dátum a miesto

Podpis Spolužiadateľa (držiteľ) Váš podpis

Váš podpis

▼ ADRESÁT A PODPIS ŽIADOSTI

Vaše číslo účtu / IBAN
Typ platby

Opakujúca sa platba

BIC (SWIFT)
Podpis Žiadateľa (firma)*

Váš podpis

Mesto podpísania súhlasu
Dátum podpísania súhlasu
Poznámka: Vaše práva ohľadne vyššie uvedeného poverenia sú vysvetlené vo vyhlásení,
ktoré Vám môže poskytnúť Vaša banka. Inkaso budete mať nastavené na Minimálnu
splátku. Nastavenie inkasa si môžete následne zmeniť on-line prostredníctvom
www.mojdiners.sk.

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 (v dokumente označený ako Diners Club
alebo DC)
Týmto podpisom potvrdzujem vyššie uvedené údaje a návrh na uzavretie zmluvy.
Dátum a miesto

Podpis Žiadateľa (firma)*

Dátum a miesto

Podpis Spolužiadateľa (držiteľ) Váš podpis

RIEŠENIE SPOROV
Prijímame neodvolateľný návrh DC podľa bodu 7.2 VOP riešiť všetky spory
súvisiace so Zmluvou pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej
asociácie so sídlom Mýtna 48, Blumental Offices I, 811 07 Bratislava.
Pokiaľ sme neprijali návrh DC podľa predchádzajúcej vety, navrhujeme DC uzavretie
rozhodcovskej doložky, t.j. aby všetky spory súvisiace so Zmluvou podľa voľby
navrhovateľa prejednával všeobecný súd alebo Rozhodcovský súd v Bratislave so
sídlom v Bratislave, Ventúrska 14.
✔

* Podpis osoby oprávnenej konať v mene Žiadateľa.
<>

Váš podpis

