PRISTOPNICA ZA DODATNO OSEBNO KARTICO DINERS CLUB
Izvorna koda:

Vljudno vas prosimo, da pristopnico podrobno preberete, v celoti izpolnite vseh 6 KORAKOV, priložite ustrezno dokumentacijo
in nam vse skupaj posredujete na naš naslov.
1. KORAK

OSEBNI PODATKI DODATNEGA DRUŽINSKEGA ČLANA

g.

ga.

Ime in priimek:

Naslov:

Davčna številka:

Datum vnesite v
obliki DD.MM.LLLL

Datum rojstva:

Sorodstvo:

Telefon:

Potni list

Osebna izkaznica

GSM:

E-naslov:

Št. potnega lista ali os. izkaznice:
Datum vnesite v
obliki DD.MM.LLLL

Osebni dokument veljaven do
Ali želite prejemati varnostni SMS?

Zaposlitev:

da

ne

Izdajatelj:

GSM za prejemanje varnostnih obvestil:

(Varnostni SMS prejmete pri vsakem opravljenem
nakupu, razen v primeru obročnega nakupa. Storitev se obračunava po veljavnem ceniku Erste Card, d. o . o.)

2. KORAK

Vljudno vas prosimo, da priložite kopije:
• Veljavnega osebnega dokumenta osnovnega in dodatnega člana, z lastnoročnim podpisom čez fotografijo. Erste Card d.o.o. kopijo
osebnega dokumenta potrebuje zaradi preverbe točnosti podatkov, navedenih v tej pristopnici oz. dokazovanja vaše identitete v
postopku odločanja o sprejemu v članstvo in v zvezi z uporabo kartice med trajanjem pogodbenega razmerja. Erste Card d.o.o. kopije
ne bo uporabil za noben drug namen. Erste Card d. o. o. bo na kopiji označil, da gre za kopijo in da kopija ne bo uporabljena za
nadaljnje kopiranje, v kolikor tega ne boste na kopiji navedli že sami.
Pridržujemo si pravico, da po potrebi zahtevamo dodatno dokumentacijo.

3. KORAK

PODPIS DODATNEGA PROSILCA

S podpisom pod materialno in kazensko odgovornostjo potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov in podatkov, priloženih k tej pristopnici, ter sprejemam Pravila in pogoje za članstvo v Diners Clubu (Pravila), ki tvorijo dodatek k pristopnici, oziroma sem se z njimi predhodno seznanil na spletnem naslovu www.dinersclub.si oz. na sedežu Erste Card d. o. o. Izpolnjena pristopnica skupaj s Pravili tvori okvirno pogodbo med izdajateljem in članom oz.
imetnikom kartice, ki začne veljati z dnem, ko izdajatelj sprejme člana v članstvo in se sklepa za nedoločen čas. Če se kakšna določila izpolnjene pristopnice in Pravil ne ujemajo, veljajo določila pristopnice. Sestavni del pogodbe
predstavlja tudi vsakokrat veljavni cenik, ki je objavljen na spletni strani in na sedežu izdajatelja. Soglašam, da se moji osebni podatki obdelujejo za namene in na način, določen v Pravilih in pogojih za članstvo v Diners Clubu oz. v
zvezi s poslovanjem s kartico Diners Club in da se moji podatki in podatki o nakupnih navadah posredujejo družbam v skupini in ob izbiri partnerske kartice (npr. ZDUS, Goodlife, itd.) partnerskim družbam, kot je določeno v Pravilih
in pogojih za članstvo v Diners Clubu. Kot imetnik dodatne družinske kartice se s podpisom pristopnice zavezujem, da bom kot solidarni dolžnik poravnal stroške, nastale z uporabo moje kartice, če jih ne bo poravnal osnovni član.
Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
S podpisom hkrati izrecno potrjujem, da sem v celoti seznanjen z vsemi pogodbenimi pogoji, ki veljajo med osnovnim imetnikom kartice in Erste Card d.o.o. in ki izhajajo iz okvirne pogodbe katero tvorijo veljavna Pravila
in pogoji o članstvu v Diners Clubu, vsakokrat veljavni cenik in morebitni drugi elementi okvirne pogodbe ali pogodbeni dogovori sklenjeni med osnovnim članom in Erste Card d.o.o.

Kraj in datum:

Strinjam se, da mi Erste Card, d. o. o. po osebni pošti, elektronski pošti ali spletnih in mobilnih aplikacijah, telefonu ali preko
SMS sporočil pošiljajo reklamno gradivo in me obveščajo o ponudbi oz. da moje podatke uporabljajo za neposredno trženje.

Podpis prosilca:

4. KORAK

OSEBNI PODATKI OSNOVNEGA ČLANA

Ime in priimek osnovnega imetnika kartice:

5. KORAK

Zadnje 4 številke na kartici:

PODPIS OSNOVNEGA ČLANA
Podpis:

S podpisom izrecno potrjujem in se strinjam, da Erste Card d.o.o. dodatnemu prosilcu iz rubrik 1. – 3. te pristopnice izda dodatno
kartico Diners Club, ki je povezana z osnovno Diners Club kartico in se strinjam, da bom v skladu z veljavnimi Pravili in pogoji za
članstvo v Diners Club, vsakokrat veljavnim cenikom in drugimi pogodbenimi dogovori, ki tvorijo okvirno pogodbo med Erste
Card d.o.o. in osnovnim imetnikom kartice, redno in v celoti poravnal vso porabo in zaračunane stroške oziroma nadomestila
povezana z dodatno kartico.

Kraj in datum:

6. KORAK

Izpolnjeno pristopnico in kopije dokumentov pošljite po pošti na naslov:
Erste Card d. o. o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, (podpora prodaji). Več info: 01 5617 800 ali www.dinersclub.si.
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