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ŽÁDOST O VYDÁNÍ KARTY
DINERS CLUB ROAD ACCOUNT
▼ ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

▼Ž
 ADATEL

Firma obchodní společnosti / Obchodní jméno podnikatele
Zápis v obchodním nebo jiném rejstříku
Adresa sídla společnosti (ulice, město, PSČ, stát)
Korespondenční adresa

Stejná jako sídlo

Jiná

Ulice, město, PSČ, stát
IČO

Telefon

Email
Jiné státy, ve kterých má společnost organizační složky, pobočky, sídlo společnosti,
dceřiné společnosti nebo kanceláře:

▼ OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA ŽADATELE

(v případě právnických osob)

Žena

Muž

Titul, jméno a příjmení
Rodné číslo

Datum narození

▼ POPLATKY

Adresa trvalého bydliště
Korespondenční adresa
Státní příslušnost (Uveďte všechny státy, ve kterých máte trvalý pobyt)
Mobilní telefon

Číslo OP

Email
Pracovní pozice

Od roku

Jsem politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 zák.č. 253/2008 Sb.

Podpisem této Žádosti navrhujeme DC uzavření Smlouvy o vydání platební
karty Diners Club Road Account (dále též „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je
poskytování platebních služeb ze strany DC, popřípadě dalších doplňkových služeb,
a náš závazek k úhradě veškerých závazků souvisejících s vydáním a používáním
Karty, zejména k úhradě veškerých Transakcí provedených prostřednictvím Karty,
jakož i poplatků a sankcí, na které vznikne DC nárok v souvislosti s vydáním
a používáním Karty podle Smlouvy.
Smlouvu tvoří tato Žádost, Všeobecné obchodní podmínky pro firemní platební
karty Diners Club (dále jen „FVOP“), Potvrzení o přijetí Žádosti a Sazebník
poplatků. FVOP, Sazebník poplatků a jiné podmínky doplňkových služeb je
DC oprávněn jednostranně změnit za podmínek a způsobem uvedeným v čl. 2
FVOP. Prohlašujeme, že jsme se seznámili se zněním FVOP a Sazebníku poplatků
a zavazujeme se své povinnosti uvedené v těchto dokumentech, jakož i v Žádosti,
v plném rozsahu dodržovat. Bereme na vědomí, že definice pojmů uvedené ve FVOP
jsou závazné i pro účely této Žádosti.
Platební karta Diners Club Road Account je určena výlučně k úhradě tzv.
mýtného, tedy poplatků v rámci výkonového zpoplatnění pozemních komunikací
v České republice, Slovenské republice, Polské republice a Rakouské spolkové
republice, a to v režimu následné úhrady mýtného. Žadatel bere na vědomí
skutečnost, že podmínky používání platební karty Diners Club Road Account
při úhradě poplatků v rámci výkonového zpoplatnění pozemních komunikací
v České republice, Slovenské republice, Polské republice a Rakouské spolkové
republice upravují podmínky provozovatelů systémů výkonového zpoplatnění
pozemních komunikací. Platební karta Diners Club Road Account musí být po vydání
Karty registrována u provozovatele systému výkonového zpoplatnění pozemních
komunikací nebo jím pověřené osoby a dále musí být spojena s příslušnou
palubní jednotkou vozidla nebo jiným zařízením určeným provozovatelem systému
výkonového zpoplatnění pozemních komunikací.
Souhlasíme s tím, že písemná jednání, včetně podpisu Smlouvy, mohou obě strany
provést prostřednictvím elektronického, technického či mechanického prostředku.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva může výt dále doplněna o rámcovou smlouvu mezi DC a Žadatelem, která
upravuje další podmínky pro vydávání Karet Žadateli.

Ano

Ne

Bereme na vědomí, že jsme povinni uhradit DC Poplatky a Úroky dle Smlouvy.
Přehled aktuálních Poplatků dle platného Sazebníku poplatků a FVOP je uveden
níže. Dále bereme na vědomí, že DC je oprávněn postupem uvedeným ve Smlouvě
a FVOP tyto Poplatky a Úroky měnit a upravovat.
1) Platební služby (vydání a vedení Karty, Transakce Kartou):
Měsíční poplatek za vydání a vedení Karty = 75 Kč;
Poplatek z Transakce realizované v České republice = 0,5% z částky Transakce;
Poplatek z Transakce realizované v Slovenské republice, Polské republice a Rakouské
spolkové republice = 0 Kč;
Zasílání Výpisu poštou = 25 Kč/Výpis;
Provedení inkasa k úhradě Transakcí = 12 Kč.
2) Důsledky prodlení Žadatele
V případě, že se opozdíte se zaplacením splátky, vzniká DC nárok na smluvní úrok
z prodlení ve výši upravené v FVOP nebo Sazebníkem poplatků, nárok na úhradu
poplatků za upomínky dlužných částek a nárok na náhradu nákladů spojených
s vymáháním dluhu.

▼ LIMIT

Žádáme o Limit karty:

Kč
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ŽÁDOST O VYDÁNÍ KARTY
DINERS CLUB ROAD ACCOUNT
▼ DORUČOVÁNÍ VÝPISŮ

▼ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě uzavření Smlouvy DC doručuje Výpisy prostřednictvím služby eAccount
dostupné přes internetovou stránku DC www.eAccount.cz, a to druhý den po skončení
příslušného Zúčtovacího období. DC nám bude zasílat Výpisy i v písemné formě na
Korespondenční adresu, uvedenou v této Žádosti, pokud písemné zasílání Výpisů
výslovně nezrušíme prostřednictvím služby eAccount po registraci na internetové
stránce www.eAccount.cz.

Přijímáme neodvolatelný návrh DC řešit veškeré spory související se Smlouvou
v rozhodčím řízení způsobem a za podmínek upravených v čl. 6 FVOP a uzavírám s DC
příslušnou rozhodčí smlouvu.

▼ ZPRACOVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍCH A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum a místo
Podpis Žadatele *

OBECNÉ INFORMACE
Jsme srozuměni s tím, že DC je oprávněn a povinen zpracovávat osobní údaje Žadatele
a osoby jednající za Žadatele pro různé účely zpracování před uzavřením Smlouvy,
v průběhu trvání Smlouvy i po jejím ukončení, a to i bez našeho souhlasu, přičemž
podmínky, rozsah a způsob zpracování mých osobních údajů jsou uvedeny na
internetových stránkách DC v informačním memorandu o zpracování osobních údajů
(dále též „Informační memorandum DC“).
Identifikační údaje Žadatele mohou být vedeny v databázích (dále též jen „registr“)
sloužících k vzájemnému informování oprávněných osob o identifikačních údajích
klientů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti
klientů. Informace o účasti DC v registrech jsou uvedeny v Informačním memorandu DC.
Aktuální informace o zpracování osobních a identifikačních údajů za tímto účelem můžete
kdykoli získat na obchodních místech a internetových stránkách provozovatele registru.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM IDENTIFIKAČNÍCH A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1) Žadatel souhlasí s tím, aby DC za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával
a uchovával identifikační údaje Žadatele uvedené v Žádosti, a to způsobem, v
rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru
klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“). Účelem zpracování
identifikačních údajů Žadatele údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného
informování oprávněných uživatelů Nebankovního registru klientských informací (dále
jen „NRKI“) o bonitě Žadatele, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a
to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany
oprávněných uživatelů NRKI a vzájemné výměně s Bankovním registrem klientských
informací (dále jen „BRKI“). Tento souhlas udělujeme na dobu 1 roku ode dne jeho
udělení. V případě, že mezi námi a DC bude uzavřena Smlouva, udělujeme tento
souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 5 let od splnění veškerých finančních
závazků ze Smlouvy. Před podpisem tohoto souhlasu jsme se seznámili s Informačním
Memorandem, které obsahuje i poučení o právech v souvislosti se zpracováním
osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI
a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Aktuální
znění Informačního Memoranda lze kdykoli získat na informační lince a internetových
stránkách provozovatele NRKI.
2) Žadatel/osoba jednající za Žadatele souhlasí s tím, aby DC za níže uvedeným
účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje Držitele karty uvedené
v Žádosti. Účelem zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu (pokud
nespadá pod jiný právní základ zpracování) je zasílání obchodních sdělení DC, včetně
elektronických obchodních sdělení, s informacemi o novinkách, které se týkají DC,
poskytovaných služeb a aktuálních nabídek souvisejících se službami a produkty. Tento
souhlas uděluji na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi námi a DC
bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších
5 let ode dne ukončení Smlouvy. V případě zasílání elektronických obchodních sdělení
souhlasím s použitím mého elektronického kontaktu uvedeného v Žádosti. Souhlas s
takovýmto využitím svého elektronického kontaktu můžete kdykoliv odmítnout či zrušit
i při zasílání každé jednotlivé zprávy ze strany DC.

VÁŠ PODPIS

▼ OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Orgánem dozoru nad činností DC v České republice je Česká národní banka. Vzhledem
k tomu, že DC je slovenskou obchodní společností, může být k řízení o porušení
povinnosti příslušná Národní banka Slovenska, je-li věc postoupena ze strany ČNB dle
příslušné právní úpravy.
Smlouva mezi Vámi a námi se řídí českým právním řádem a pro veškeré spory ze
Smlouvy, není-li sjednána příslušnost rozhodce, je vždy příslušný obecný soud DC
v České republice.
Podpisem Žádosti potvrzujete, že Vám DC před uzavřením Smlouvy předložil FVOP
a Sazebník poplatků.
▼ PŘÍJEMCE ŽÁDOSTI A PODPIS SMLOUVY

Diners Club CS, s. r. o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava,
IČ 35757086, podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky
Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ 247 68 669, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74064, se sídlem Široká
36/5, 110 00 Praha 1 (v této Žádosti uveden jako „Diners Club“ nebo „DC“)
Podpisem Žádosti potvrzujeme, že veškeré výše uvedené údaje jsou správné a úplné
a předkládáme DC návrh na uzavření Smlouvy.
Datum a místo
Podpis Žadatele *

VÁŠ PODPIS

* V případě právnických osob podpis osoby jednající za žadatele
<>

Datum a místo
Podpis Žadatele *

VÁŠ PODPIS
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