
▼ NÁVRH NA ZMĚNU SMLOUVY
Tímto navrhuji DC vydání dodatkové karty Diners Club (dále jen „Dodatková 
karta“) pro držitele Dodatkové karty uvedeného v tomto elektronickém formuláři 
(dále též „Držitel dodatkové karty“). Přijetím návrhu na vydání Dodatkové karty 
ze strany DC bude mezi mnou a DC změněna Smlouva tak, že DC (i) vydá Držiteli 
dodatkové karty Dodatkovou kartu a (ii) umožní mu provádět prostřednictvím této 
Dodatkové karty Transakce.
V tomto rozsahu se jedná o smlouvu ve prospěch třetí osoby, se kterou Držitel 
dodatkové karty projeví souhlas provedením první Transakce Dodatkovou kartou 
a akceptuje plnění této smlouvy, včetně veškerých práv a povinností vyplývajících 
z držení a užívání Dodatkové karty , které jsou upraveny v níže uvedené smluvní 
dokumentaci.
Poté, co mě bude doručena vydána Dodatková karta, zavazuji se ji předat 
Držiteli dodatkové karty a současně ho seznámit se všemi právy a povinnostmi 
vyplývajícími ze Smlouvy, tohoto Dokumentu, jakož i s ostatními právy 
a povinnostmi souvisejícími s používáním Dodatkové karty tak, jak vyplývají 
z Všeobecných obchodních podmínek pro vydávání a používání platebních karet 
Diners Club („VOP“), jimiž je Držitel od přistoupení ke smlouvě také vázán. 
Definice pojmů uvedené ve VOP jsou závazné i pro účely této žádosti, pokud z ní 
nevyplývá jinak. Ustanovení této žádosti mají přednost před ustanoveními VOP, 
v případě, že jsou ve vzájemném rozporu.

▼ 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, 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“)

▼ ZÚČTOVÁNÍ TRANSAKCÍ
Souhlasím, aby jednotlivé Transakce provedené prostřednictvím Dodatkové karty, 
jakož i poplatky související s Dodatkovou kartou za příslušné Zúčtovací období byly 
vyúčtovány na Výpisu k hlavní kartě, a zavazuji se DC zaplatit veškeré Transakce 
provedené Dodatkovou kartou a jiné částky související s vydáním a používáním 
Dodatkové karty v plném rozsahu a stejným způsobem, jako kdyby se týkaly hlavní 
Karty, včetně veškerých závazků z případného porušení povinnosti Držitele dodatkové 
karty, vyplývajících z VOP nebo právních předpisů.
Případné závazky Držitele dodatkové karty vůči mě v souvislosti s vydáním Dodatkové 
karty a jejím používáním budou výhradně předmětem našeho vzájemného právního 
vztahu a zavazuji se je řešit pouze s Držitelem dodatkové karty.
▼ OSOBNÍ ÚDAJE A OSTATNÍ PROHLÁŠENÍ
Potvrzením této žádosti elektronicky potvrzuji, že jsem oprávněn zpřístupnit DC osobní 
údaje Držitele dodatkové karty, přičemž jsem se seznámil s podmínkami zpracovávání 
osobních údajů u DC, o kterých mě DC předem informoval prostřednictvím dokumentu 
„Podmínky zpracování osobních údajů“ nacházejícím se na internetové adrese DC – 
www.dinersclub.cz. Neprodleně po předání Dodatkové karty Držiteli dodatkové karty 
se jej o podmínkách zpracování osobních údajů ze strany DC zavazuji informovat.
Zvláště beru na vědomí, že DC je povinna získávat a zpracovávat osobní údaje ve 
smyslu § 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, přičemž osobní údaje bude zpracovávat pro 
účely plnění uzavřené Smlouvy, a to včetně plnění závazků vyplývajících ze smluvního 
vztahu souvisejícího s poskytováním doplňkových služeb, zejména bonusovým 
programem Club Rewards.
Potvrzením této žádosti elektronicky potvrzuji, že všechny údaje uvedené v této Žádosti 
jsou pravdivé. Prohlašuji také, že ani já, ani Držitel nejsme politicky exponované osoby 
podle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a beru na vědomí, že orgánem 
dohledu k činosti DC na území České republiky  je Česká národní banka, se sídlem 
Na Příkopě 28, 11503 Praha 1.
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