
▼ ADRESÁT
Diners Club CS, s. r. o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČ 35757086, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím své pobočky Diners Club CS, s. r. o., organizační složka, se sídlem Praha, Široká 36/5, 
IČ 247 68 669, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74064, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3849018/2700, tel.: +420 255 712 712, e-mail: customer.service@dinersclub.cz, 
www.dinersclub.cz (v dokumentu označen jako „Diners Club“ nebo „DC“)

Definice uvedené ve VOP a pokud se na Smlouvu vztahují také v ROP, jsou závazné i pro účely této Žádosti.

Potvrzením/odesláním této Žádosti současně prohlašuji, že dávám společnosti Diners Club CS, s. r. o. v souladu se zák. 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti v rozsahu 
a za podmínek uvedených v odst. 1.5 VOP.

▼ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Potvrzením/odesláním této Žádosti potvrzuji, že všechny údaje uvedené v této Žádosti jsou pravdivé. Beru na vědomí, že 
na změnu Limitu nemám právní nárok. Pokud mi DC současně poskytuje Úvěr do výše Revolvingového limitu, tak tento bude 
schválením této Žádosti upraven do výše shodné s novým Limitem (ne však více než 350 000 CZK), s čímž potvrzením/
odesláním této Žádosti souhlasím, přičemž v tomto případě poskytuji DC údaje v této Žádosti i za účelem splnění povinností DC 
podle § 9 zákona č. 145/2010 Sb., DC jsem informoval o všech relevantních okolnostech, které se týkají mé sociálně-ekonomické 
situace, a jsem plně způsobilý plnit všechny závazky ze Smlouvy. Současně prohlašuji, že nejsem v prodlení s plněním svých 
peněžitých závazků o více než 60 dní, výše mých závazků nepřesahuje hodnotu mého majetku a nejsem v úpadku ve smyslu ust. 
§ 3 zákona č.182/2006 Sb., insolvenčního zákona.

▼ VÝPOČET RPSN PRO KARTY DINERS CLUB

Karty Diners Club poskytují jako jediné platební karty na trhu bezúročné období v délce až 55 dní, ve kterém činí úroková sazba 0 %, a to jak na transakce u obchodních partnerů, tak i na výběry hotovosti.
V případě, že se po ukončení bezúročného období rozhodnete revolvovat, nebudou Vám za toto bezúročné období zpětně doúčtovány žádné úroky.
Po ukončení bezúročného období, můžete využít nejnižší úrokové sazby na trhu mezi srovnatelnými platebními kartami: 9,9 % p. a.

PROHLÁŠENÍ KE ZMĚNĚ LIMITU

Reprezentativní příklad výpočtu RPSN: Pro úrokovou sazbu 9,9 %, v případě úvěru 37 800 CZK, poplatku za úvěr 0 CZK, okamžitém čerpání plné sumy a 12 rovnoměrných splátkách je RPSN 8,66 % a celková částka, kterou musí držitel zaplatit 39 527,09 CZK. Jiné 
mechanismy čerpání úvěru mohou vést k rozdílným nákladům.


