
VI NA DOPUST, SKRBI PA V RAZPUST!
Že načrtujete poletne potepe? Poskrbite za to, da ves stres in vse skrbi, povezane z dopustniškimi 
financami, pustite za seboj – s kartico Diners Club. Vse nakupe nad 100 EUR v tujini lahko namreč 
razdelite na obroke! Hotel? Na obroke. Vstopnice v aqua park za vso družino? Na obroke. Tisti 
italijanski čevlji, ki jim ne morete reči ‘’ne’’? Na obroke! Aja, pa nepričakovano draga večerja, morda 
rent-a-car in tečaj potapljanja? Ja, čisto vse lahko razdelite na obroke!

Obročnih plačil lahko seveda določite tudi več, vse do zapolnitve vašega limita za obročne nakupe. 
Kako se odločite za obroke? Preprosto!

Ne pozabite! Za sprotne, vsakodnevne nakupe doma ali na dopustu v tujini imate s kartico Diners Club 
ločen limit, v katerega obročni nakupi ne posegajo. Dobrodošli v klub, kjer je vaš dopust ‘’time out’’ 
tudi za skrbi – Diners Club.

NA DO 12OBROKOV V TUJINI

Mesečno glasilo za člane kluba, št. 103, maj 2022
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana

DC Info & Ugodnosti

1. Plačajte kot običajno 
s kartico Diners Club 

na POS terminalu.

2. Po opravljenem nakupu 
na prodajnem mestu v tujini 
boste od Erste Card prejeli 

SMS sporočilo. 

3. V roku 24 ur sporočite 
želeno število obrokov.



Pomembno! Ste se že registrirali?
POTRJEVANJE SPLETNIH PLAČIL PO 3. MAJU
Za večjo varnost spletnih nakupov zakonodaja od 3. maja 2022 predpisuje močno avtentikacijo, brez 
katere spletnih nakupov znotraj območja EEA (European Economic Area) ne bo več mogoče opraviti. 
V podjetju Erste Card smo se predpisom prilagodili, prav tako pa se morajo zahtevam po močni 
avtentikaciji prilagoditi vsi, ki so vključeni v prodajno-nakupni proces - tudi trgovci in kupci oz. plačniki.

Za imetnike Diners Club kartice to pomeni, da boste za potrditev spletnega nakupa potrebovali 
(1) enkratno geslo, ki ga boste ob vsakem plačilu avtomatično prejeli po SMSu na vaš telefon in 
(2) osebno geslo, ki ste si ga z registracijsko številko nastavili za vstop v On-line storitve Diners Club.

Če se v On-line storitve še niste registrirali in s tem določili vašega gesla za potrjevanje spletnih nakupov, 
to lahko storite kadarkoli na spletnem mestu dinersclub.si – s klikom na povezavo ‘’On-line storitve’’.

On-line storitve najdete tudi na direktnem URL naslovu: https://online.dinersclub.si

Za registracijo boste potrebovali registracijsko številko, ki ste jo prejeli po pošti. Če potrebujete 
pomoč pri registraciji, nas lahko pokličete vsak delovnik med 8. in 17. uro na 01 5617 800 in z 
veseljem vam bomo pomagali.
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Slike so simbolične.
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BELA TEHNIKA IN 
MALI GOSPODINJSKI 
APARATI

- 10 %
Akcija velja, ob plačilu s kartico Diners Club, za izbrane 
izdelke bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov 
na zalogi od 1. do 31. 5. 2022 oz. do  prodaje zalog. 

Koda za popust:
MER-DIN-10

Koda za popust se ne sešteva z ostalimi kuponi in boni. Koda velja za nakupe 
izdelkov po rednih cenah in ne velja za izdelke vključene v druge akcije. Ne velja 
na blagovne znamke iRobot, Dyson, Liebherr, Miele in belo tehniko Electrolux. 
Kako unovčiti kodo pri spletnem nakupu, si lahko preberete na 
www.merkur.si/ kako-unovciti-spletno-kodo

DO 12
MESECEV
BREZ OBRESTIOBROČNO 

NAKUPOVANJE 

NA SPLETU

UREDITE SVOJ DOM
PO SVOJE
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