
Diners Club Karta
Zvýhodnená cena za kartu pre OZ
s najnižšou úrokovou sadzbou,
cestovné poistenie grá�s,
5 % vernostný program

Poistenie
Najneskôr 6 týždňov pred výročím
/ideálne pri doručení nového
predpisu poistného/ Vám Vieme
prehodno�ť kvalitu Vašej poistky,

prípadne navrhnúť lepšie krytie, cenu.
Jedná sa o:

Povinné zmluvné poistenie /PZP/
Havarijné poistenie/KASKO/

Zodpovednosť pri výkone povolania
Zdravotné poistenie
Životné poistenie

Poistenie domácnosti
Cestovné poistenie

a iné

Paušály a telefóny
Prostredníctvom spoločnos�
Slovak Telecom a.s. Vám

poskytujeme zvýhodnené paušály
bez viazanosti, možnosť nákupu

telefónov na splátky

Ubytovanie a wellness
V rámci ponuky na travelking.sk
poskytujeme zľavu 7 % na vyše

600 pobytov v SR, ČR
Hotel Eufória, Hotel Rysy
– zľava 15 % (aj nad rámec
práve prebiehajúcich akcií)

Kontakty:

Mar�na Dzuricová
/Diners Club karty, paušály, telefóny, poistenie/

0908 082 820 / mar�na@dalian.sk

Bibiana Mathiová
/Diners Club karty, poistenie/
0908 622 860 / info@dalian.sk

Andrea Šenitková
/Diners Club karty, poistenie/

0907 638 023 / andrea@dalian.sk

Slávka Rust
/spotrebné úvery, hypotekárne
úvery, refinanc, leasing/

Pôžičky, úvery, leasingy
Zvýhodnená úroková

sadzba na Cetelem pôžičky
až do 50 000 €

Spolupracujeme so
všetkými bankami a preto
Vám vieme poradiť
najvhodnejšie riešenie
a zabezpečíme za Vás
komunikáciu s bankou,
ak ide o Spotrebné úvery,
Hypotekárne úvery,
Refinancovanie úverov,

či Leasing

príslušníkom následovné BENEFITY.
naša spoločnosť DALIAN, s.r.o poskytuje členom a rodinným

V rámci spolupráce s jednotlivými Odborovými zväzmi a združeniami,

DALIAN, s.r.o.
so sídlom Slovenská 39, 080 01 Prešov
Zapísaná v OR SR Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 21652/P
IČO: 36 863 424 | DIČ: 2022846144
Zast. Slávka Rust | +421 911 892 427 | slavka@dalian.sk
Zast. Mgr. Dalibor Gdovin | +421 948 881 188 | dalibor@dalian.sk
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ŠPECIÁLNA PONUKA
Diners Club pre členov
ODBOROVÝCH 
ZVÄZOV

NAJLEPŠIE  
CESTOVNÉ POISTENIE

platné na celom svete  
(s výnimkou Slovenska)

pre vás a aj všetkých vašich 
spolucestujúcich

s poistným krytím až do výšky 6 mil. €

vrátane poistenia COVID-19

s asistenčnou službou v zahraničí 24/7

NAJLEPŠIE FINANČNÉ 
PODMIENKY

súkromná kreditná karta  
so základným limitom 1 200 €

s bezkonkurenčne najnižšou  
RPMN medzi kartami

až 55 dní po transakcii vždy bez 
úrokov, aj pri výbere hotovosti

možnosť prevodu peňazí  
na váš bankový účet

NAJLEPŠÍ VERNOSTNÝ 
PROGRAM

5 % vám vrátime prostredníctvom 
Premium Rewards

za každú platbu aj výber hotovosti

350 značkových odmien

NAJLEPŠÍ SERVIS

nenesiete žiadne riziko  
v prípade zneužitia karty

bezplatné zrušenie a prevydanie  
karty aj na počkanie

dodatková karta pre vášho  
blízkeho zadarmo

EXTRA VÝHODY PRE ČLENOV OZ

Karta Diners Club Pure + v hodnote 59 € 
len za 39 € / rok

finančná rezerva prvý rok s RPMN  
len 1,79 % a ďalšie roky s výhodnou 
RPMN 8,66 %

400 uvítacích bodov Club Rewards 
v hodnote 40 €, za ktoré si môžete 
vybrať odmenu na www.clubrewards.sk 
alebo nimi zaplatiť prvý ročný poplatok 
za kartu

Požiadajte o kartu on-line, trvá to iba 
5 MINÚT – nasnímajte QR kód:

Po vyplnení paperless žiadosti prebehne 
do 3 dní schvaľovací proces. Po schválení 
vašej žiadosti o kartu dostanete SMS. 
Zamestnanecký balíček s kartou vám 
Diners Club doručí priamo na vašu 
domácu adresu. 

Aj v roku 2021 sme získali 
ocenenie Superbrands. 

Od 2013 už 8x.


