
▼ NÁVRH NA ZMENU ZMLUVY
Týmto navrhujem DC vydanie dodatkovej karty Diners Club (ďalej len „Dodatková 
karta“) pre držiteľa Dodatkovej karty uvedeného v tomto elektronickom formulári 
(„Držiteľ“). Prijatím návrhu na vydanie Dodatkovej karty zo strany DC bude medzi 
mnou a DC zmenená Zmluva tak, že DC (i) vydá Držiteľovi Dodatkovú kartu 
a (ii) umožní mu vykonávať prostredníctvom tejto Dodatkovej karty Transakcie. 
V tomto rozsahu sa jedná o zmluvu v prospech tretieho, s ktorou Držiteľ prejaví 
súhlas telefonickou aktiváciou s uvedením diskrétneho údaju, ktorý som uviedol vo 
formulári žiadosti. 
Potom, čo mi bude doručená vydaná Dodatková karta sa ju zaväzujem odovzdať 
Držiteľovi, oznámiť mu diskrétny údaj, ktorý som uviedol vo formulári tejto žiadosti, 
a súčasne ho oboznámiť so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto 
Dokumentu, ako aj s ostatnými právami a povinnosťami súvisiacimi s používaním 
Dodatkovej karty tak, ako vyplývajú z Všeobecných obchodných podmienok pre 
vydanie a používanie platobných kariet Diners Club („VOP“), ktorými je Držiteľ od 
pristúpenia k zmluve taktiež viazaný. Definície pojmov uvedené vo VOP sú záväzné 
aj pre účely tejto žiadosti, ak z nej nevyplýva iné. Ustanovenia tejto žiadosti majú 
prednosť pred ustanoveniami VOP, s ktorými sú v rozpore.

▼ 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, povolenie 
na poskytovanie spotrebiteľských úverov vydané NBS pod číslom ODB-6182/2015-8.

▼ ZÚČTOVANIE TRANSAKCIÍ
Súhlasím, aby jednotlivé Transakcie vykonané prostredníctvom Dodatkovej karty, 
ako aj poplatky súvisiace s Dodatkovou kartou za príslušné Zúčtovacie obdobie boli 
vyúčtované na Výpise k hlavnej karte, a zaväzujem sa 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 Držiteľa voči mne v súvislosti s vydaním Dodatkovej karty a jej 
používaním budú výlučne predmetom nášho vzájomného právneho vzťahu 
a zaväzujem sa ich riešiť len s Držiteľom.
▼ OSOBNÉ ÚDAJE A OSTATNÉ VYHLÁSENIA
Potvrdením tejto žiadosti elektronický prostriedkami potvrdzujem, že som 
oprávnený sprístupniť DC osobné údaje Držiteľa, pričom 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. Bezodkladne po 
odovzdaní Dodatkovej karty Držiteľovi sa ho o podmienkach spracovania osobných 
údajov zo strany DC zaväzujem informovať.
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.
Potvrdením tejto žiadosti elektronickými prostriedkami potvrdzujem, že všetky údaje 
uvedené v tejto Žiadosti sú pravdivé. Vyhlasujem tiež, že ani ja, ani Držiteľ nie sme 
politicky exponované osoby podľa § 6 zákona č.297/2008 Z.z. a beriem na vedomie, 
že orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinnosti je Národná banka Slovenska, 
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava.
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