
Najudobnejši nakupi so pri vas doma!
Vse, kar morate storiti za najbolj udobno nakupovanje, je povezati vašo kartico Diners Club 
s PayPal računom, in svet spletnih nakupov vam bo na široko odprl svoja vrata. Če ga 
še nimate, si PayPal račun lahko ustvarite povsem brezplačno, in nato sledite navodilom 
za povezavo kartice. Pri plačevanju s sistemom PayPal spletnim prodajalnam nikoli ne 
sporočate številke vaše kartice in varnostne kode, zato velja za najbolj varno obliko spletnih 
nakupov. 

Več na https://www.dinersclub.si/si/paypal

Če spletni prodajalni povsem zaupate, lahko s kartico Diners Club seveda nakupujete tudi 
direktno, brez posrednika. Spletni nakupi s kartico so možni povsod, kjer v košarici vidite 
ikono Diners Club ali Discover.

Za spletne nakupe na obroke na tujih prodajnih mestih oziroma nakupe na prodajnih mestih 
v tujini lahko uporabite storitev obroki v tujini. 
Več na https://dinersclub.si/si/diners-club-obroki-tujina 

Pa veliko užitkov z novimi nakupi želimo!

DC Info & Ugodnosti

Mesečno glasilo za člane kluba, št. 96, oktober 2021
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana



GUMAX. 
Zagotovo najcenejše 
gume. Preverite, naročite 
in se prepričajte.
Izbira dobrih pnevmatik je za vaš avto ključnega 
pomena. Na spletni strani www.gumax.si vam 
poleg širokega izbora pnevmatik ponujamo tudi 
možnost plačila na do 6 obrokov s kartico Diners 
Club, brez dodatnih stroškov in po najboljših 
cenah v Sloveniji. Plačilo na obroke (največ 6) 
opravite na spletu, pnevmatike vam pošljemo 
na dom ali k vašemu vulkanizerju brez stroškov 
poštnine.

Posebne ugodnosti samo za člane Diners Cluba 
od 1. 10. do 30. 11. 2021 za nakup na spletu: 
• darilo presenečenja ob nakupu
• najugodnejša cena v Sloveniji* 
• nakup na do 6 obrokov

* Če v 14 dneh od nakupa najdete boljšo ponudbo, vam  
   povrnemo razliko.

www.gumax.si • info@gumax.net • 02 620 88 03



Stanovanjski kredit 

Dobrodošli

v Sparkasse!

Do 0,8 odstotne točke
nižja obrestna mera
v primerjavi z redno ponudbo

50% popust
na stroške odobritve
v primerjavi z redno ponudbo

Enake ugodnosti veljajo tudi v primeru poplačila manj ugodnih potrošniških in  
stanovanjskih kreditov pri drugih bankah.

www.sparkasse.si

Ponudba za stanovanjski kredit je informativna in velja izključno za zaposlene v podjetju, ki bodo postali stranke banke Sparkasse, odprli 
transakcijski račun, na katerega bodo prenesli redni mesečni dohodek ter sklenili ene enega izmed osebnih ali premoženjskih zavarovanj 
pri Wiener Städtische Zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani. V primeru obstoječih strank, ki so zaposleni v podjetju, velja ponudba le za 
novo sklenjene posle. Izračun prihranka upošteva stanovanjski kredit v višini 100.000 EUR in dobo odplačila 20 let, 50% popust na stroške 
odobritve in do 0,8 % točko nižjo fiksno obrestno mero glede na redno ponudbo objavljeno na spletni strani banke in upošteva datum 
črpanja 15.09.2021.  Efektivna obrestna mera znaša 1,844 % in vključuje fiksno letno obrestno mero v višini 1,75 %, strošek odobritve 
300 EUR, interkalarne obresti ter strošek vodenja Udobnega računa s prenosom plače za čas trajanja kredita. Skupni strošek kredita je 
19.416,24   EUR.  Višina obrestne mere se poviša, če zaposleni ne sklene pogodbe o vodenju transakcijskega računa pri banki ali enega 
izmed navedenih zavarovanj. Stanovanjski kredit bo zavarovan z zastavno pravico na stanovanjski nepremičnini.  Znižanje obrestne mere 
glede na oglaševano obrestno mero v spletnem kalkulatorju banke je odvisna od izbrane vrste obrestne mere ter dobe odplačevanja 
kredita. Veljavnost informativne ponudbe do 15.11.2021 oz. do preklica.

Ekskluzivne 
ugodnosti 
za člane
Diners Club

Kontaktirajte nas:

 T: 01 583 66 66, E: info@sparkasse.si



Popusti tudi do 

80%

Odkrijte jesenska »must-have« oblačila, kot so preveliki blazer,
škornji in prijetne pletenine več kot 3.000 priznanih

blagovnih znamk.

VAŠE EKSKLUZIVNO
POVABILO V  BESTSECRET 

Ste že član? 
Registrirajte se zdaj: www.bestsecret.com/dinersclub

Vaša koda za vstop: BH5-NYC-KEH
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