
▼ ADRESÁT
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

Potvrdením tejto Žiadosti elektronickými prostriedkami a jej odoslaním DC potvrdzujem, 
že som sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov u DC, o ktorých 
ma DC vopred informoval prostredníctvom dokumentu „Podmienky spracúvania 
osobných údajov“ nachádzajúcom sa na webovom sídle DC – www.dinersclub.sk. 
Osobitne beriem 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. Takisto beriem na vedomie, že 
v súlade s § 7 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch 
a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení je DC povinný oznamovať osobné údaje v rozsahu tam uvedenom do príslušného 
elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktorým je Nebankový 
register klientskych informácií prevádzkovaný Non Banking Credit Bureau, ZZP, 
IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava.
Beriem na vedomie, že za účelom poskytovania doplnkovej služby Club Rewards mi je 
DC oprávnený zasielať a sprístupňovať marketingovú komunikáciu s ňou súvisiacu, a to 
aj elektronickými prostriedkami, s čím výslovne súhlasím. Potvrdením tejto Žiadosti 
elektronickými prostriedkami a jej odoslaním DC súčasne potvrdzujem, že som sa 
oboznámil s Podmienkami používania Club Rewards dostupnými na internetovej 
stránke www.elounge.sk/podmienky-reward/.

▼ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Potvrdením/odoslaním tejto Žiadosti potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v tejto 
Žiadosti sú pravdivé.  Beriem na vedomie, že na zmenu Limitu nemám právny nárok. 
Pokiaľ mi DC súčasne poskytuje Úver do výšky Revolvingového limitu, ten schválením 
tejto Žiadosti bude upravený do výšky zhodnej s novým Limitom (nie však viac ako 
15 000 €), s čím potvrdením/odoslaním tejto Žiadosti súhlasím, pričom v tomto 
prípade poskytujem poskytujem DC údaje v tejto Žiadosti aj za účelom splnenia 
povinností DC podľa § 7 zákona č. 129/2010 Z.z., DC som informoval o všetkých 
relevantných okolnostiach, ktoré sa týkajú mojej sociálno-ekonomickej situácie, a som 
plne spôsobilý plniť všetky záväzky zo Zmluvy. Súčasne vyhlasujem, že nie som 
v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov o viac ako 60 dní, výška mojich 
záväzkov nepresahuje hodnotu môjho majetku a nie som v úpadku v zmysle ust. § 3 
zákona č. 7/2005 Z. z.

Defínicie uvedené vo VOP a pokiaľ sa na Zmluvu vzťahujú aj v ROP, sú záväzné 
aj pre účely tejto Žiadosti.

Potvrdením/odoslaním tejto Žiadosti súčasne vyhlasujem, že dávam spoločnosti 
Diners Club CS, s. r. o. v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas 
so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti v rozsahu 
a za podmienok uvedených v bode 1.4 VOP. Predmetný súhlas je možné odvolať iba 
vtedy, ak zo strany spoločnosti Diners Club CS, s. r. o. dôjde k neoprávnenému použitiu 
osobných údajov v rozpore s ich účelom poskytnutia.

▼ VÝPOČET RPMN PRE KARTY DINERS CLUB
Na súkromných kartách Diners Club je po skončení až 55-dňového bezúročného obdobia Úroková sadzba: 9,9 % p. a. Počas bezúročného obdobia je úroková sadzba 0 % – ako 
na transakcie, tak na výbery hotovosti. V prípade, ak budete čerpať úver, za bezúročné obdobie Vám nebudú spätne doúčtované úroky!

VYHLÁSENIE K ZMENE LIMITU

Reprezentatívny príklad výpočtu RPMN: Pre úrokovú sadzbu 9,9 % p.a., v prípade Úveru 1 500 €, poplatku za Úver 0 €, okamžitom čerpaní plnej sumy a 12 rovnomerných splátkach je 
RPMN 8,66 % a celková čiastka, ktorú musí držiteľ zaplatiť 1 596,63 €. Iné mechanizmy čerpania úveru môžu viesť k rozdielnym nákladom.


