
Mesečno glasilo za člane kluba, št. 109, november 2022
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana

Če praznične nakupe prehitite, se morda še nagradite!
Jesen se že preveša v zimo in vse bližje je čas ''velikih'' nakupov. Morda je to priložnost, 
da si privoščite tisto, kar imate na skrivnem seznamu želja že vse leto! Želite nov pralni 
stroj, ker stari že počasi peša? Tisto krasno jakno, ki vas bo grela to in vse prihodnje 
zime? Morda pa letos končno uresničite zaobljubo, da božičnih daril ne boste kupovali 
zadnjo sekundo.

Zakaj ravno zdaj?

Ker ste lahko za svoj nakup nagrajeni! Od 1. do 30. novembra boste ob vsakem nakupu 
v znesku nad 50 EUR, ki ga boste plačali s kartico Diners Club, vključeni v žrebanje, ki 
vas lahko nagradi z Müllerjevim bonom v vrednosti 40 EUR. Možnosti, da boste srečni 
nagrajenec prav vi, so visoke, saj bomo razdelili kar 50 bonov!

Srečne nagrajence bomo razglasili 5. decembra! 

Pravila nagradne igre najdete na www.dinersclub.si

DC Info & Ugodnosti

OSVOJITE MÜLLERJEV BON V VREDNOSTI 40 EUR

Erste Card, d. o. o., si pridržuje pravico do morebitnih sprememb v Mesečnem glasilu za člane kluba in ne odgovarja za tiskarske napake.
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30% NIŽJE CENE 30% NIŽJE CENE 
POČITNIC NA JADRANU!

REZERVIRAJTE ZDAJ IN SI ZAGOTOVITE

ZA REZERVACIJE DO 31. 1. 2023

Ob plačilu s kartico Diners Club si lahko znesek razdelite na do 12 obrokov.

Za vprašanja in rezervacije smo vam na voljo na: info@relax.si oz. na 02 877 02 23.



www.sparkasse.si     

Odprtje paketnega računa imetnikom kartice Diners Club prinaša vse, kar 

potrebujete od banke:
- 12 mesecev brezplačnega vodenja paketnega računa
- 50% nižje stroške odobritve potrošniškega ali stanovanjskega kredita**
- novim strankam ponujamo posebne obrestne mere na depozite z ročnostjo nad 6 mesecev

S QR kodo do 

celotne ponudbe.

#VerjemiVase 
pridruži se Sparkasse 

Brezplačno 

plačilo položnic 

Diners Club

Posebna ponudba 
za člane Diners Cluba 

Vsi imetniki kartic Diners Club lahko 
do konca leta brez provizije plačujete 

svoje položnice z mesečnimi obveznostmi 
kartic Diners Club v poslovalnicah Sparkasse.*

Paketni račun prinaša tudi možnost povišanja limita na kartici Diners Club.***

* Vsi imetniki kartic Diners Club, ne glede na odprtje ali imetništvo računa pri banki Sparkasse, lahko do konca leta koristijo ugodnost, 
da plačujejo svoje položnice z mesečnimi obveznostmi kartic Diners Club v poslovalnicah Sparkasse.
** Ugodnosti za kredit se izključujejo z drugimi akcijami. Pri obračunu stroškov odobritve le-ti ne morejo biti nižji od minimalnih 
stroškov, skladno z vsakokrat veljavnim cenikom za kreditne posle prebivalstvu.
*** Možnost povišanja limita na kartici Diners Club se prilagodi in je odvisno od višine mesečnih prihodkov, višine mesečne porabe s 
kartico in vzorcem poravnavanja obveznosti.

Pogoji za koriščenje posebne ponudbe:
- otvoritev paketnega računa: Mali, Srednji ali Veliki,
- imetništvo Diners Club kartice najmanj 2 meseca,
- prenos plače, 
- otvoritev elektronske banke Net.Stik,
- velja za stranke, ki nimajo aktivnega produkta pri banki Sparkasse najmanj 
2 meseca pred otvoritvijo paketnega računa (velja le za pridobitev ugodnosti 
12-mesečnega brezplačnega vodenja paketnega računa).

Možnost

povišanja 

limita
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Ker vsak dober prijatelj srečo vedno deli z vami ...
Ko prijatelj najde dobro restavracijo, jo deli z vami. Ko odkrije najboljšo turistično destinacijo, jo deli z 
vami in ko si naroči kartico z največ ugodnostmi, kar jih kartica premore, jo prav tako deli z vami.

In ne samo to! 
Za to sta oba še dodatno nagrajena! Res je - priporočilo novega člana se pri Dinersu zares splača. 
Ob aktivaciji kartice priporočenca v okviru posebne akcije ČLAN PRIPOROČI ČLANA bo Diners 
Club obema podaril bon v vrednosti 20 EUR, s katerim si bosta oba lahko privoščila kaj lepega       
v trgovini Müller.

Kako? Nič lažjega.
Vse kar morate storiti je to, da med 1. in 30. novembrom izpolnite spodnjo prijavnico in srečo 
neomejeno delite naprej. Število priporočil ni omejeno, tako da lahko priporočite toliko članov, 
kolikor želite.*

Želimo vam prijetno nakupovanje - s pametnejšim načinom plačevanja s kartico Diners Club. 
Erste Card

* Če bi radi priporočili več kot enega člana ali pa bi to raje storili digitalno, lahko obrazec izpolnite na www.izberikartico.si/cpc

Priporočite kartico Diners Club
Vaše ime in priimek/imetnik oz. imetnica kartice:                  

Zadnje 4 številke na kartici Diners Club:

Izpolnjeno prijavnico izrežite in pošljite po pošti na 

naslov Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana 

(Sektor prodaje članstva) oziroma jo predajte osebno 

na sedežu podjetja ali skenirano pošljite po elektronski 

pošti na naslov prijavnica@erstecard.si.

C1572

Priporočena oseba s podpisom potrjujem verodostojnost navedenih podatkov in se strinjam s 
Pravili in pogoji za posebno akcijo Priporočite nas!, ki so objavljena na www.dinersclub.si. Hkrati 
se strinjam, da podjetje Erste Card, d. o. o., z menoj vzpostavi stik prek navedenih kontaktnih 
podatkov z namenom posredovanja pojasnil o ponudbi Erste Carda, d. o. o. Akcije se med seboj 
izključujejo.

PODATKI O NOVEM ČLANU OZ. ČLANICI:

Ime in priimek:

E-naslov:

Tel., GSM:

Podpis 
priporočenca/-ke:     

PODARIMO VAM MÜLLERJEV BON V VREDNOSTI 20 EUR


