DINERS OBROČNO ODPLAČEVANJE
Nakup lahko poravnate v najmanj 2 do največ 36 obrokih. Edini dodatni strošek, ki ga plačate pri
nakupu na do 12 obrokov, je 1,00 € / obrok. Lahko se odločite za nakup v najmanj 13 do največ 36
obrokih, pri čemer vam poleg 1,00 € / obrok obračunamo tudi strošek odobritve. Vrednost kredita
je odvisna od razpoložljivosti vašega limita na kartici.

Značilnosti nakupa na od 2 do 36 obrokov s kartico Diners Club:
• Če želite koristiti ugodnost obročnih nakupov, morate najprej podpisati
posebno pogodbo za storitev obročnih nakupov.
• Nakup lahko poravnate v najmanj 2 do največ 36 obrokih.
• Najvišji znesek nakupa je odvisen od limita na kartici.
• Strošek posameznega obroka je 1,00 €.
• Osnovna letna članarina znaša 29,00 €.
• V primeru nakupa na od 13 do 36 obrokov vam obračunamo dodatni
strošek odobritve 5,99 % od vrednosti nakupa.
• Minimalni znesek obroka je 15,00 €.

NOVO
Plačilo

do 36
obrokov

Postopek plačila na obroke:
•
•
•
•

Obročno plačilo s kartico Diners Club je povsem preprosto.
Ob plačilu uporabite kartico Diners Club in trgovcu poveste, da želite opraviti obročno transakcijo.
Trgovec v POS terminal vnese število obrokov in počaka na odobritev transakcije.
Postopek obročnega nakupa je končan, ko POS - terminal natisne slip.

Informativni izračun (12 mesečnih obrokov)
SKUPNI ZNESEK ODOBRENEGA KREDITA

2.500,00 €

VIŠINA ČRPANJA KREDITA

2.500,00 €

ŠTEVILO MESEČNIH OBROKOV ZA ODPLAČILO KREDITA*
ČLANARINA ZA OSNOVNO DINERS CLUB PLAČILNO
KARTICO*
STROŠKI VODENJA OBROKOV*

12
29,00 €
12 x 1,00 € = 12,00 €

SKUPNI STROŠKI, JIH MORA PLAČATI POTROŠNIK*

41,00 €

SKUPNI ZNESEK, KI GA MORA PLAČATI POTROŠNIK
(VKLJUČNO S ČLANARINO IN STROŠKI VODENJA
OBROKOV)*

2.541,00 €

KREDITNA OBRESTNA MERA
EFEKTIVNA OBRESTNA MERA (EOM)**
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0%
3,65 %

Informativni izračun (24 mesečnih obrokov)
SKUPNI ZNESEK ODOBRENEGA KREDITA

2.500,00 €

VIŠINA ČRPANJA KREDITA

2.500,00 €
24

ŠTEVILO MESEČNIH OBROKOV ZA ODPLAČILO KREDITA*
ČLANARINA ZA OSNOVNO DINERS CLUB PLAČILNO KARTICO*

60,42 € (29,00 € / leto)
24 x 1,00 € = 24,00 €

STROŠKI VODENJA OBROKOV*

5,99% (149,75 €)

STROŠEK ODOBRITVE ČRPANJA*

234,17 €

SKUPNI STROŠKI, JIH MORA PLAČATI POTROŠNIK*
SKUPNI ZNESEK, KI GA MORA PLAČATI POTROŠNIK (VKLJUČNO S
ČLANARINO IN STROŠKI VODENJA OBROKOV)*

2.734,17 €
0%

KREDITNA OBRESTNA MERA

9,79 %

EFEKTIVNA OBRESTNA MERA (EOM)**

Informativni izračun (36 mesečnih obrokov)
SKUPNI ZNESEK ODOBRENEGA KREDITA

2.500,00 €

VIŠINA ČRPANJA KREDITA

2.500,00 €

ŠTEVILO MESEČNIH OBROKOV ZA ODPLAČILO KREDITA*
ČLANARINA ZA OSNOVNO DINERS CLUB PLAČILNO KARTICO*
STROŠKI VODENJA OBROKOV*
STROŠEK ODOBRITVE ČRPANJA*
SKUPNI STROŠKI, JIH MORA PLAČATI POTROŠNIK*
SKUPNI ZNESEK, KI GA MORA PLAČATI POTROŠNIK (VKLJUČNO S
ČLANARINO IN STROŠKI VODENJA OBROKOV)*
KREDITNA OBRESTNA MERA
EFEKTIVNA OBRESTNA MERA (EOM)**

36
89,42 € (29,00 € / leto)
36 x 1,00 € = 36,00 €
5,99 % (149,75 €)
275,17 €
2.775,17 €
0%
7,66 %

* Reprezentativni primer stroškov kredita in efektivne obrestne mere je pripravljen skladno s tretjim odstavkom 25. člena Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2,
Ur.l. RS, št. 77/2016, s spremembami) in temelji na predpostavki, da je celotni znesek okvirnega kredita črpan na dan sklenitve pogodbe z eno transakcijo, da traja
odplačilna doba kredita eno leto, dve leti oz. tri leta, da je kredit odplačan v 12, 24 oziroma 36 enakih mesečnih obrokih in da se strošek obroka in članarina za osnovno
plačilno kartico Diners Club ves čas trajanja kredita ne spreminjajo. Če se spremenijo znesek črpanega okvirnega kredita, datum porabe kredita, strošek obroka,
strošek odobritve črpanja, število izvršenih transakcij za črpanje kredita, število izbranih obrokov za plačilo posamezne transakcije ali letna članarina za osnovno
plačilno kartico Diners Club, se spremenita tudi EOM in znesek skupnih stroškov, ki jih mora plačati potrošnik. V izračunu EOM in v znesku skupnih stroškov, ki jih
mora plačati potrošnik, niso zajeti drugi morebitni stroški, ki izhajajo iz uporabe kartice, in se zaračunavajo po objavljenem ceniku skladno s Pravili in pogoji članstva
v Diners Clubu in niso nujni za sklenitev kreditne pogodbe (npr. strošek dviga gotovine, direktne obremenitve), stroški, povezani s plačilom porabe po kartici (npr.
provizije, ki jih potrošniku v zvezi s plačilom posameznega računa porabe po kartici zaračunajo druge finančne ali kreditne institucije), in stroški, ki bi nastali zaradi
nerednega odplačevanja kredita.
** Pri izračunu EOM in skupnih stroškov kredita je upoštevana letne članarina osnovne kartice Diners Club, ki predstavlja pogoj za sklenitev kreditne pogodbe. V
primeru uporabe druge vrste plačilne kartice Diners Club, ki vsebuje dodatne storitve ali ugodnosti, je lahko dejanska članarina višja ali nižja od članarine za osnovno
kartico. Uporaba druge vrste plačilne kartice Diners Club ni pogoj za sklenitev kreditne pogodbe, imetnik pa lahko kadarkoli v času trajanja kreditne pogodbe zamenja
vrsto plačilne kartice Diners Club, kar pa ne povzroči dodatnih stroškov ali spremembe pogojev v povezavi s kreditno pogodbo.
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