Pogoji za uporabo dodatne ugodnosti imetnikov Diners Club kartic – vstop v letališke salone
1. člen
Erste Card d.o.o. (v nadaljevanju: »Erste Card«) s temi pogoji v skladu z 19. členom Pravil in pogojev
za članstvo v Diners Clubu – osebna kartica oziroma 21. členom Pravil in pogojev za članstvo v Diners
Clubu za poslovno kartico in Business Travel Account (v nadaljevanju skupaj: »Pravila«) s tem
dokumentom določa pogoje za uporabo ugodnosti vstopa v letališke salone za imetnike Diners Club
kartic, ki jih izdaja Erste Card (v nadaljevanju: »člani«).
2. člen
Člani imajo z uporabo kartice Diners Club možnost vstopa v vse letališke salone, ki so objavljeni na
seznamu letaliških salonov na spletni strani www.dinersclub.com. Pred vstopom v kateri koli salon se
je član dolžan prepričati, če je letališki salon objavljen na seznamu in se seznaniti z morebitnimi
pogoji uporabe letališkega salona, ki jih določa sam letališki salon.
Vstop v salon iz prejšnjega odstavka se članu zaračuna v znesku, ki je določen s pogoji uporabe
letališkega salona, ki jih sprejema posamezen letališki salon, razen v primeru, da je član v skladu s 3.
členom teh Pogojev upravičen do brezplačnega vstopa v letališki salon.
3. člen
Pravico do brezplačnih vstopov v letališke salone člani pridobivajo za posamezna vnaprej določena
šestmesečna obdobja znotraj koledarskega leta.
Pravica do brezplačnih vstopov v letališke salone je pravica osnovnega imetnika kartice, ki je nosilec
pogodbenega razmerja z Erste Cardom. Člani - imetniki dodatnih kartic, imajo pravico do
brezplačnega vstopa v letališke salone le v primeru, da ima to pravico član – imetnik osnovne
kartice.Osnovni član pravico do brezplačnih vstopov v posameznem šestmesečnem obdobju pridobi,
če vsota vseh tekočih stroškov na računih za porabo po kartici Diners Club (vključno s porabo po
morebitnih dodatnih karticah), ki so bili članu izdani s strani Erste Carda znotraj predhodnega
šestmesečnega obdobja, dosega ali presega 1.000,00 EUR, in sicer:
-

-

za pridobitev pravice do brezplačnih vstopov v šestmesečnem obdobju od 1. januarja do 30.
junija v posameznem koledarskem letu, se upošteva vsota zneskov vseh računov izdanih v
obdobju od 1. julija do 31. decembra v predhodnem koledarskem letu;
za pridobitev pravice do brezplačnih vstopov v šestmesečnem obdobju od 1. julija do 31.
decembra v posameznem koledarskem letu, se upošteva vsota zneskov vseh računov izdanih
v obdobju od 1. januarja do 30. junija v istem koledarskem letu.

Erste Card lahko za posamezne vrste kartic opredeli nižji pogoj vsote tekočih stroškov kot je
opredeljena v prejšnjem odstavku, takšen nižji pogoj pa objavi na spletni strani www.dinersclub.si in
na sedežu družbe.
Za tekoče stroške na računu, izdanemu znotraj posameznega šestmesečnega obdobja, se šteje
znesek pod rubriko "Tekoči stroški" na vsakem računu, ki je bil članu – imetniku osnovne kartice,
izstavljen na dan, ki je znotraj predhodnega šestmesečnega obdobja. Kot osnova za izračun se vedno
šteje celoten znesek v rubriki "Tekoči stroški", ne glede na to, ali je v računu vsebovana postavka v

negativnem znesku oz. je članu izdan račun z negativnim zneskom (npr. zaradi povračila zneska
plačilne transakcije ob uspešni reklamaciji).
Pravica do brezplačnega vstopa v letališki salon pripada le članu - imetniku Diners Club kartice, čigar
kartica je na dan vstopa v letališki salon veljavna.
Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena pridobi član, ki je imetnik osnovne kartice, ob prvi
pridobitvi Diners Club kartice pravico do brezplačnega vstopa v salone za celotno šestmesečno
obdobje, v katerem je bila članu kartica izdana ter za prvo naslednje šestmesečno obdobje. Za
pridobitev pravice do brezplačnega vstopa v vseh nadaljnjih šestmesečnih obdobjih mora član
izpolnjevati vse pogoje iz tega člena. Imetniki dodatnih kartic imajo ob prvi pridobitvi Diners Club
kartice pravico do brezplačnega vstopa v salone le v primeru, da ima v tem obdobju pravico do
brezplačnega vstopa tudi član - imetnik osnovne kartice.
Če član ne izpolnjuje pogojev iz tega člena in mu pravica do brezplačnega vstopa v letališki salon ne
pripada ali če z uporabo Diners Club kartice v salon z imetnikom kartice vstopijo tudi druge osebe, ki
niso imetniki kartice (npr. partnerji, otroci, itd.), se vsak vstop v salon zaračuna v znesku, ki ga za
vstop predpisuje posamezen letališki salon. V skladu s Pravili se šteje, da je član v takšnem primeru z
izročitvijo kartice osebju v letališkem salonu za vstop vsake osebe podal soglasje za izvršitev plačilne
transakcije v znesku, ki ga za vstop predpisuje posamezen letališki salon.
4. člen
Pogoji za uporabo dodatne ugodnosti imetnikov Diners Club kartic – vstop v letališke salone veljajo
od 5.4.2017 in so objavljeni na spletni strani www.dinersclub.si. Erste Card si pridržuje pravico do
spremembe teh Pogojev.

