PRISTOPNICA ZA OSEBNO KARTICO DINERS CLUB
Vljudno vas prosimo, da pristopnico podrobno preberete, v celoti izpolnite vseh 7 KORAKOV, priložite ustrezno
dokumentacijo in nam vse skupaj posredujete na naš naslov.
1. KORAK

IZBIRA KARTICE

Diners Club – klasična
KARTICA ZA MLADE

Diners Club – StartUp
KARTICA ZA UPOKOJENCE

Diners Club – ZDUS / Navedite svoje društvo upokojencev:
KARTICA ZA DOBRODELNE

✔ Diners Club – iHELP
Diners Club – UNICEF
KARTICA ZA GOLFISTE

Diners Club – Golf Card
KARTICA ZA TENISAČE

Diners Club – Tenis Slovenija / Vpišite klub ali društvo kjer igrate tenis:
KARTICA, KI SLEDI VAŠEMU ŽIVLJENSKEMU SLOGU

Diners Club – Goodlife / Partner Goodlife, ki vas priporoča:
Diners Club – Style / Izberite Nagradni program:

nagradne točke

potovalne milje

Diners Club – Miles&Smiles / Članska številka Miles&Smiles:
Če je še nimate, si jo brezplačno priskrbite na www.zbirajmilje.si/prijava.

ČLANSKE KARTICE

Diners Club – SVIZ / Vpišite člansko številko SVIZ:
Diners Club – Peugeot / Vpišite URN številko:
Diners Club – Citroën / Vpišite URN številko:
Diners Club – Mozaik Podjetnih / Vpišite člansko številko:

2. KORAK
g.

OSEBNI PODATKI
ga.

Ime in priimek:

Kraj in država rojstva:

Davčna številka:
Bivališče:

Datum vnesite v
obliki DD.MM.LLLL

Datum rojstva:
lastna hiša

lastno stanovanje

pri starših

pri partnerju

Ulica in hišna številka:

Poštna številka:

GSM:
Zakonski stan:

najemnik
Kraj:

Telefon:

Elektronski naslov:
poročen/a

Ali ste lastnik nepremičnine?
Potni list

samski/a
da

ločen/a

ne

Osebna izkaznica

zunajzakonska skupnost

Druge kartice:

American Express

vdovec/vdova
Eurocard/Mastercard

Število vzdrževanih članov:
Visa

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

Osebni dokument veljaven do
Ali želite prejemati varnostni SMS?

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.)

3. KORAK

PODATKI O PORABI IN PLAČILU

Izbira datuma plačila mesečnega računa:
Izbira mesečne ali letne članarine:

8.

18.

mesečna članarina

28. v mesecu.
letna članarina

Predvidena vsota mesečne porabe na kartici Diners Club:

EUR

Velja le za kartice: Diners Club – StartUp,
Diners Club – ZDUS, Diners Club – Mozaik podjetnih.

Ali želite kartico uporabljati za obročne nakupe?

da

Če ste označili DA, vam bomo poslali dodatno
dokumentacijo za aktivacijo storitve Nakupi na obroke.

Ali želite prejemati račun v elektronski obliki?

da

ne

Načrtovana vsota za obročni nakup:

EUR

ne Vpišite E-naslov:

Račun bomo poslali na vaš elektronski naslov.
Za aktivacijo pridobite 1000 nagradnih točk ali 200 potovalnih milj.

Če želite E-račun prejeti v spletno banko vpišite številko vašega transakcijskega računa IBAN: SI56
Račun bomo poslali v vašo spletno banko, specifikacijo računa pa na vaš elektronski naslov.

Račune naslovite na naslov:

stanovanja

podjetja

začasni naslov

V primeru, da ste izbrali elektronski račun,
računa v papirni obliki ne boste prejeli.

Vpišite začasni naslov:
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Poštna številka:

Kraj:

SE NADALJUJE, PROSIMO OBRNITE

4. KORAK

PODATKI O ZAPOSLITVI

Vrsta zaposlitve:

podjetje/javna uprava

lastnik/ca podjetja

upokojenec/ka

samostojni/a podjetnik/ca

drugo:

Naziv podjetja:
Ulica in hišna številka:

Poštna številka:

Delovno mesto:

Kraj:

Poklic:

Skupna delovna doba:
Zaposlen/a sem za:

GSM:

Telefon:

nedoločen čas

Višina nakazila na TRR za zadnje tri mesece:

določen čas, od

Faks:

Stopnja izobrazbe:
Elektronski naslov:

do

1.

2.

3.

Če ste lastnik podjetja, ki sprejema našo kartico, navedite matično številko prodajnega mesta:

DODATNI PRIHODKI, ČE JIH IMATE
Dodatni prihodki za zadnje 3 mesece:

5. KORAK

1.

2.

3.

Vir dodatnih prihodkov:

PODPIS

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.

Kraj in datum:

Izrecno nasprotujem, da mi Erste Card, d. o. o. ali družbe v skupini 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.

Vaš podpis:

6. KORAK

Vljudno vas prosimo, da priložite kopije:
1. 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.
2. -   zadnjih treh plačilnih list – zaposleni v podjetju
-    medletnih poslovnih izkazov – samostojni podjetniki in lastniki podjetij
-    pokojninski odrezek ali odločba o pokojnini in 3 bančne izpiske – upokojenci
-    potrdila o statusu in kopije zadnjih šestih bančnih izpiskov – študenti (StartUp)

Pridržujemo si pravico, da po potrebi zahtevamo dodatno dokumentacijo.

7. 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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