
1. člen
Erste Card d.o.o. (v nadaljevanju: »Erste Card«) s temi pogoji v skladu z 45. členom 
Pravil in pogojev za članstvo v Diners Clubu – osebna kartica oziroma 47. členom Pravil 
in pogojev za članstvo v Diners Clubu za poslovno kartico in Business Travel Account 
(v nadaljevanju skupaj: »Pravila«) določa pogoje za pravico uporabe posebnih 
ugodnosti za imetnike kartic Diners Club Exclusive (v nadaljevanju: »exclusive člani«) in 
za imetnike kartic Diners Club Golf (v nadaljevanju: »golf člani«), ki jih izdaja Erste Card.

2. člen
Exclusive člani imajo pod pogoji, opredeljenimi s temi Pogoji dodatnih ugodnosti 
imetnikov kartic Diners Club Exclusive (v nadaljevanju: »Pogoji«), pri uporabi kartice 
Diners Club Exclusive na voljo naslednje dodatne ugodnost: 
- turistično zavarovanje z asistenco v tujini;
- brezplačno parkiranje na parkirišču in vstop v letališki salon letališča Jože Pučnik.

Golf člani in exclusive člani imajo pod pogoji, opredeljenimi s temi Pogoji pri uporabi 
Diners Club Golf kartice na voljo naslednje dodatne ugodnost: 
- zavarovanje »Hole-In-One«,
- zavarovanje poškodbe ali kraje opreme za golf na igrišču za golf,
- zavarovanje golf opreme proti kraji na golf igrišču,
- zavarovanje odgovornosti iz naslova igranja golfa.

3. člen
Turistično zavarovanje z asistenco v tujini exclusive članom zagotavlja Zavarovalnica 
Sava d.d. na podlagi skupinske zavarovalne police sklenjene med Erste Cardom kot 
zavarovalcem in Zavarovalnico Sava d.d. 
Turistično zavarovanje z asistenco v tujini krije stroške nujnih zdravstvenih in drugih 
storitev ter organizacijo ter nudenje pomoči zavarovalcu. Zavarovalno kritje zajema 
Paket storitev A. 
Za turistično zavarovanje z asistenco v tujini veljajo zavarovalni pogoji TZ-01/10 in KL-
TER-02. Pogoji za uveljavljanje pravice do turističnega zavarovanja z asistenco v tujini so 
opredeljeni v navedenih zavarovalnih pogojih, poleg njih pa veljajo tudi naslednji pogoji:
- v času zavarovalnega dogodka mora imeti exclusive član veljavno Diners Club 

Exclusive kartico, s katero je bila v zadnjih dveh mesecih izvršena najmanj ena 
plačilna transakcija za nakup blaga ali storitev pri prodajnem mestu v Sloveniji ali 
v tujini, 

- jamstvo za nove člane velja od 24. ure tistega dne, ko je z Diners Club Exclusive izvršil 
prvi nakup oziroma prvo plačilno transakcijo za nakup blaga ali storitev pri 
prodajnem mestu v Sloveniji ali v tujini, in

- exclusive član je o zavarovalnem dogodku obvestil Erste Card najkasneje 48 ur od 
   nastopa zavarovalnega dogodka. 

4. člen
Zavarovanje »Hole-In-One«, zavarovanje poškodbe ali kraje opreme za golf na igrišču 
za golf, zavarovanje golf opreme proti kraji na golf igrišču in zavarovanje odgovornosti 
iz naslova igranja golfa golf članom zagotavlja Zavarovalnica Sava d.d. na podlagi 
skupinske zavarovalne police sklenjene med Erste Cardom kot zavarovalcem in 
Zavarovalnico Sava d.d.
Za zavarovanja iz prejšnjega odstavka poleg pogojev, navedenih v 5. do 8. členu teh 
Pogojev veljajo tudi naslednji pogoji:
- Golf člani in exclusive člani lahko uveljavljajo zavarovanja le v primeru, da so Green 

fee plačali s kartico Diners Club - Golf ali kartico Diners Club Exclusive, oziroma tisti 
golf člani ali exclusive člani, ki so udeleženci turnirja objavljenega na portalu Golf 
zveze Slovenije. V primeru nakupa letne karte mora posameznik priložiti uradno  
potrdilo o nakupu letne karte s strani golf igrišča, v primeru sodelovanja na turnirju, 
objavljenega na portalu Golf zveze Slovenije, pa potrdilo organizatorja turnirja o 
udeležbi na turnirju. 

- zavarovanja lahko uveljavljajo le aktivni člani t.j. tisti, ki so imeli dva meseca pred 
škodnim dogodkom vsaj en nakup preko Diners Club Golf Card kartice.

- Zavarovalna vsota predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice za posamezni 
zavarovalni primer.

- Zavarovalnica za zavarovanje »hole in one«, poškodbe golf opreme ali kraje golf 
opreme na golf igrišču za vse zavarovalne primere, ki izhajajo iz zavarovalnega 
obdobja, izplača zavarovalnine v skupni višini največ  10.000,00 EUR (letni agregat 
zavarovalnin). Zavarovanje ugasne, ko je ta znesek izčrpan in se nadaljuje le, če je to 
posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija.

- Zavarovatelj za zavarovanje odgovornosti za vse zavarovalne primere, ki izhajajo iz 
zavarovalnega obdobja, izplača odškodnine v skupni višini največ  42.000,00 EUR 
(letni agregat odškodnin). Zavarovanje ugasne, ko je ta znesek izčrpan in se 
nadaljuje le, če je to posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija.

- Zavarovalnica ne krije in ne povrne stroškov, če poškodovanje golf opreme oziroma 
lom palice nastane v garancijskem roku in je stroške dolžan kriti oziroma povrniti 
proizvajalec ali prodajalec.

5. člen
Zavarovanje »hole in one« krije dokazane stroške vabila oziroma prireditve (zapitka) 
v vrednosti 10,00 EUR/osebo (DDV vključen) in velja samo za vse osebe po listi 
rezultatov, vendar v skupnem znesku ne več kot 2.000,00 EUR, hkrati pa mora biti 
celoten zapitek plačan z Diners Club kartico. Pogoj za uveljavljanje zavarovalnine je, da 
se tekmuje na uradnem golf turnirju objavljenem na spletni strani Golf zveze Slovenije 
in na uradnem igrišču v Republiki Sloveniji ter z razdalje, ki so veljavne za par 3 (85-
220 jardov oz. približno 78-201 m). »Hole in one« mora biti ustrezno dokumentiran s 
strani pooblaščenih oseb turnirskega vodstva in pooblaščenih oseb golf igrišča.

6. člen
Zavarovanje poškodbe golf opreme na golf igrišču krije stroške do vrednosti 2.000,00 EUR 

po škodnem dogodku pod pogojem, da se je poškodba golf opreme zgodila na 
uradnem golf igrišču v Republiki Sloveniji med igro golfa. Uveljavljanje škode je 
možno le ob predložitvi računa o nakupu oz. popravilu opreme in potrdila s strani 
pooblaščenega prodajalca golf opreme, da je poškodba nastala zaradi napake na 
opremi in bi bilo popravilo brezplačno, če bi garancija še veljala. V primeru, da je 
bil nakup reklamirane opreme opravljen po 01.01.2013 mora le-ta biti opravljen z 
Diners Club Golf Card kartico. Pri poškodovanih predmetih zavarovalnica krije stroške 
strokovnega popravila, v kolikor je to mogoče, drugače pa vrednost nove nabave. 
Vso poškodovano oz. zamenjano opremo mora zavarovanec oz. zavarovalec pred 
izplačilom zavarovalnine dostaviti zavarovalnici.

7. člen
Zavarovanje vlomske tatvine, ropa in roparske tatvine golf opreme na golf igrišču 
krije stroške do vrednosti 1.000,00 EUR po škodnem dogodku pod pogojem, da je do 
škodnega primera prišlo na uradnem golf igrišču (igralna površna z vso pripadajočo 
infrastrukturo kot so parkirišče, klubski prostori ipd.) v Republiki Sloveniji. Uveljavljanje 
zavarovalnine je možno le ob predložitvi računa o nakupu ukradene opreme in 
zapisnika policije o prijavi kraje. 

Vlomska tatvina - definicija:
1. Vlomska tatvina je, če storilec: 
- vlomi v zaklenjene prostore (razbije ali vlomi vrata, okno, zid, strop ali pod); 
- odpre zaklenjene prostore s sredstvom, ki ni namenjeno za redno odklepanje; 
- vdre v zaklenjen prostor skozi odprtino, ki ni namenjena za vhod in mora pri tem 

premagati ovire, ki onemogočajo vstop brez napora; 
- vlomi v zaklenjeno hranišče (varnostna blagajna, namensko depozitna blagajna, 

trezor ipd.) v prostorih, kamor je prišel na način, ki se po določilih tega člena šteje 
za vlomsko tatvino; 

- odklene prostor ali hranišče, v katerem so zavarovane stvari, z originalnim ključem 
ali njegovim dvojnikom, če do ključa pride na način, ki je določen v točkah od a do d 
prvega odstavka tega člena, ali z ropom oziroma roparsko tatvino. 

- Stvari so zavarovane le v času, ko so v zaprtih in zaklenjenih prostorih, navedenih 
v polici. 

2. Rop in roparska tatvina – definicija:
- Rop je odvzem zavarovanih stvari z namenom protipravne prilastitve tako, da se 

zoper zavarovanca ali koga drugega, ki se nahaja na zavarovalnem kraju ob 
vednosti zavarovanca, uporabi silo ali se mu zagrozi z neposrednim napadom na 
življenje ali telo. 

- Roparska tatvina je dejanje, pri katerem je storilec zaloten pri tatvini, in z 
namenom, da bi ukradeno stvar obdržal, proti zavarovancu ali drugemu, ki se 
nahaja na zavarovalnem kraju ob vednosti zavarovanca, uporabi silo ali mu zagrozi 
z neposrednim napadom na življenje ali telo. 

- Šteje se, da je uporabljena sila tudi v primeru, kadar so uporabljena sredstva za 
onemogočanje odpora.

Za zavarovanje vlomske tatvine, ropa in roparske tatvine golf opreme na golf igrišču 
veljajo zavarovalni pogoji VL-03/10, ki so sestavni del te pogodbe.

8. člen
Pri zavarovanju odgovornosti zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih 
odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi 
nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira izključno iz naslova igranja 
golfa na uradnem igrišču v Republiki  Sloveniji in ki ima za posledico:
- telesne poškodbe ali bolezen, ki prizadene osebo, vključno s smrtjo, ki nastopi kot 

posledica poškodbe oziroma bolezni osebe (poškodovanje oseb) in/ali
- uničenje, poškodbo ali tatvino stvari (poškodovanje stvari).
- Limit kritja znaša 21.000,00 EUR po posameznem škodnem dogodku. Območje 

kritja je omejeno izključno na uradna golf igrišča v Republiki Sloveniji. Zavarovanje je 
sklenjeno brez odbitne franšize.

Za zavarovanje odgovornosti veljajo zavarovalni pogoji O-05/07, ki so sestavni del te 
pogodbe.
V primeru ko ima zavarovanec v okviru svojega individualnega premoženjskega 
zavarovanja (paketno zavarovanje hiše ali etažne lastnine ipd.) zavarovano tudi 
odgovornost zasebnika, se ob zavarovalnem primeru odškodnina najprej izplača 
po polici individualnega premoženjskega zavarovanja – primarno zavarovanje. V 
kolikor zavarovalna vsota po tej polici ne zadošča izplačilu odškodnine po primarnem 
zavarovanju, se preostanek odškodnine črpa iz naslova zavarovanja odgovornosti 
zasebnika kot imetnika kartice Diners Club Golf Card – sekundarno zavarovanje, 
vendar le do dogovorjene zavarovalne vsote.

9. člen
Exclusive članom v koledarskem letu pripada kvota brezplačnega parkiranja na 
Aerodromu Jožeta Pučnika v skupni višini 100 EUR. V primeru, da exclusive član v 
koledarskem letu parkirnina v enem koledarskem letu preseže kvoto 100 EUR, Erste 
Card članu zaračuna presežek parkirnine z 10 % popustom na sami blagajni parkirne 
hiše. 
Exclusive članom v primeru, ko izpolnjujejo pogoje za brezplačen vstop v letališke 
salone, kot so določeni v Pravilih, pripada tudi brezplačen vstop v letališke salone v 
Sloveniji. 

10. člen
Pogoji za uporabo dodatne ugodnosti imetnikov kartic Diners Club Exclusive in Diners 
Club Golf veljajo od 20. 12. 2021 in so objavljeni na spletni strani www.dinersclub.si. 
Erste Card si pridržuje pravico do spremembe teh Pogojev. 

Pogoji dodatnih ugodnosti imetnikov Diners Club Exclusive in Diners Club Golf 


