Pristopnica za dodatno poslovno kartico Diners Club Exclusive

Diners Club Exclusive

PODATKI O PODJETJU
Registriran naziv podjetja:
Davčna številka podjetja:

IMETNIKI KARTIC
Vljudno vas prosimo, da v nadaljevanju pristopnice izpolnite podatke vseh imetnikov poslovne kartice Diners Club Exclusive v vašem podjetju.

PRVI IMETNIK KARTICE
g.

ga.

Ime in priimek:

Poštna številka:

Naslov:
Kraj:

Datum rojstva:

Davčna št.:
Datum vnesite v
obliki DD.MM.LLLL

Telefon:

Kraj in država rojstva:

GSM:

E-naslov:

Naziv delovnega mesta:
Potni list

Stopnja izobrazbe:

Osebna izkaznica

Št. potnega lista ali os. izkaznice:

Osebni dokument veljaven do

Izdajatelj:

Datum vnesite v
obliki DD.MM.LLLL

Ali želite prejemati varnostni SMS?

da

ne

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.)
Kot imetnik kartice Diners Club in solidarni dolžnik za obveznosti nastale z uporabo kartice s podpisom na pristopnici in kartici 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 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. Hkrati se s podpisom pristopnice zavezujem, da bom poravnal/a stroške, nastale
z uporabo kartice, če tega ne stori član (družba oziroma podjetnik). 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.
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 imetnika
kartice:

DRUGI IMETNIK KARTICE
g.

ga.

Ime in priimek:

Poštna številka:

Naslov:
Kraj:

Datum rojstva:

Davčna št.:
Datum vnesite v
obliki DD.MM.LLLL

Telefon:

Kraj in država rojstva:

GSM:

E-naslov:

Naziv delovnega mesta:
Potni list

Stopnja izobrazbe:

Osebna izkaznica

Št. potnega lista ali os. izkaznice:

Osebni dokument veljaven do
Ali želite prejemati varnostni SMS?

Datum vnesite v
obliki DD.MM.LLLL

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.)
Kot imetnik kartice Diners Club in solidarni dolžnik za obveznosti nastale z uporabo kartice s podpisom na pristopnici in kartici 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 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. Hkrati se s podpisom pristopnice zavezujem, da bom poravnal/a stroške, nastale
z uporabo kartice, če tega ne stori član (družba oziroma podjetnik). 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.

Podpis imetnika
kartice:

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.
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TRETJI IMETNIK KARTICE
g.

ga.

Ime in priimek:

Poštna številka:

Naslov:
Kraj:

Davčna št.:

Datum rojstva:

Datum vnesite v
obliki DD.MM.LLLL

Telefon:

Kraj in država rojstva:

GSM:

E-naslov:

Naziv delovnega mesta:
Potni list

Stopnja izobrazbe:

Osebna izkaznica

Št. potnega lista ali os. izkaznice:

Osebni dokument veljaven do
Ali želite prejemati varnostni SMS?

Datum vnesite v
obliki DD.MM.LLLL

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.)
Kot imetnik kartice Diners Club in solidarni dolžnik za obveznosti nastale z uporabo kartice s podpisom na pristopnici in kartici 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 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. Hkrati se s podpisom pristopnice zavezujem, da bom poravnal/a stroške, nastale
z uporabo kartice, če tega ne stori član (družba oziroma podjetnik). 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.
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 imetnika
kartice:

PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
Kraj in datum:

Ime in priimek:

g.

ga.

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.

Podpis zakonitega
zastopnika:

Žig:

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 na 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, če tega ne boste na kopiji navedli že sami.
Pridržujemo si pravico, da po potrebi zahtevamo dodatno dokumentacijo.

Izpolnjeno pristopnico in kopije dokumentov pošljite po pošti na naslov:
Erste Card d. o. o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, (Diners Club Exclusive). Več info: 01 5617 885 ali www.dinersclub.si.
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