
Diners Club Exclusive 



Kartica Diners Club Exclusive 
razvaja na različnih področjih življenja in se 
prilagaja življenjskemu stilu. Spremlja vas pri 
majhnih in velikih stvareh. Ustvarjena je za to, 
da živite še bolje in še bolj kakovostno. Kartica 
Diners Club Exclusive je kartica vseh kartic, saj 
poleg le zanjo veljavnih ekskluzivnih privilegijev 
imetnikom ponuja tudi ugodnosti vseh drugih 
kartic Diners Cluba.

Privoščite si jih ...



Kartici Diners Club Exclusive pripada:
- osebna asistenca,

- poslovna asistenca,

- potovalna asistenca,

- zdravstvena asistenca,

- popusti na prodajnih mestih.

Pri tem pa vam kartica omogoča:
- nakup na do 36 obrokov v Sloveniji,

- nakup na do 12 obrokov v tujini,

- neomejen vstop v več kot 1300 letaliških salonov,

- D-TOREK, popusti na številnih prodajnih mestih.

Pridobitev kartice vam je omogočena s prijavnico 
na strani 29.





Osebna asistenca
Kartica Diners Club Exclusive je namenjena hitremu 
izpolnjevanju želja članov in svetovanju v zvezi z vsemi 
finančnimi storitvami, ki so vključene v njeno ponudbo. 
Posebni privilegiji in nefinančne ugodnosti zagotavlja 
profesionalna ekipa, ki je članom na voljo 24 ur na dan, 
vse dni v letu.

Diners Club Exclusive – kontaktne številke:
031 444 222,
031 629 546,
031 371 656.
E-naslov: exclusive@erstecard.si

Vaš privilegij:
* 24/7 osebna asistenca,
* urejanje finančnih okvirjev po kartici,
* dostava kartice.





Poslovna asistenca

Brezplačni najem konferenčne sobe:
* Radisson Blu Plaza Hotel,

* hotel CUBO,

* poslovni center A1,

* Dom penin – Radgonske Gorice.

* Austria Trend Hotel Ljubljana

Najem vključuje:
* prostor za sestanke – poslovni dogodek za največ 10 oseb,

* uporaba tehničnih in komunikacijskih sistemov+WiFi

* čas najema do 3h,

* število najemov je omejeno, zato se pred najemom

   obrnite na osebnega asistenta Diners Club Exclusive.



Prenesite 
aplikacijo

D-MOBILE
in si olajšajte 

življenje.



Potovalna asistenca
Kartica Diners Club Exclusive omogoča 
nepremagljive potovalne ugodnosti:
– turistično zavarovanje z asistenco v tujini (stroški  
   bolnišničnega zdravljenja do 20.000 EUR, vključno s 
   pokritjem stroškov za prevoz zavarovanca v Slovenijo),

– potrdilo o dokazovanju zavarovalniškega kritja,

– zavarovanje za primer bolezni Covid-19,

– možnost sklenitve zavarovanja ožjih družinskih članov,

– brezplačno parkiranje na Letališču J. Pučnika*; število  
   brezplačnih parkirnih dni je omejeno na status člana. 
   10 % popust za parkirnino pri preseženi parkirni kvoti,

– Vstop v več kot 1300 letaliških salonov po svetu,   

– Actinia, 15% stalni popust ob kratkoročnem ali   
   dolgoročnem najemu luksuznih avtomobilov,

– Upravljate s svojo porabo in računi doma ali v tujini 
   z mobilno aplikacijo D-MOBILE. 

Prenesite 
aplikacijo

D-MOBILE
in si olajšajte 

življenje.

* Parkirno kvoto se koristi na blagajni parkirne hiše. V primeru nedelovanja blagajne se  
  parkirnina poravna na parkomatu ter o tem obvesti osebno asistenco Exclusive.



Prenesite 
aplikacijo

Travel Tools 
by Diners Club
in dostopajte 

do več kot 
1300 letaliških 

salonov.



Ugodnosti po svetu
Posebne ugodnosti pri nastanitvah 

Uživajte v dragocenih privilegijih v več kot 1100 
najboljših hotelih po vsem svetu.

Skenirajte 
QR kodo 
in raziščite 
ugodnosti





Ugodnosti po svetu
Posebne ugodnosti pri najemu vozil 

V sodelovanju z družbo Avis® vam omogočamo, da 
prihranite do 30 % s storitvijo Plačaj zdaj (Avis PAY 
NOW). Za iskanje najemov obiščite spodnjo povezavo.

Skenirajte 
QR kodo 
in preverite 
ponudbo





Zdravstvena asistenca
Imetniku kartice Diners Club Exclusive enkrat letno 
pripada specialistični diagnostični pregled.

Diagnostični center CLARUS*:
Center BTC, Dvorana 9, Ljubljana

– ultrazvok trebuha in notranjih organov +  
   optometristični pregled,

– splošni diagnostični pregled.

Center Moj Terapevt*:
Ajdovščina 4, Ljubljana

– brezplačen celosten diagnostični pregled, ki 
vključuje osnovno anamnezo, simptomatiko,  
pregled statike in gibalnega aparata, funkcionalnost 
delovanja celotnega psihofizičnega stanja, notranjih 
organov in individualni posvet,

– 10 % stalni popust na vse storitve.

* Za pregled pokličite osebnega asistenta Diners Club Exclusive.





Zdravstvena asistenca
Estetika Med-Art:
– 20 % stalni popust na vse storitve.

Medical Fabjan, estetsko zobozdravstvo:
– 20 % stalni popust na vse storitve.

Estetika Fabjan, splošna in plastična kirurgija:
– 15 % stalni popust na vse storitve.

VBO – Digitalno Zobozdravstvo:
- 7 % stalni popust na nevidne zobne aparate Invisalign.

- 30 % stalni popust na ostale storitve.

Center Vitalizacije Hyper Human:
- 10 % stalni popust na vse storitve.

- 50 EUR popusta za Premium analiza obraza s  
   kozmetiologom (redna cena 90 EUR).





Kulinarični ponudniki
- 15 % popust / Strelec Ljubljanski Grad

Grajska planota 1, Ljubljana

- 10 % popust / restavracija Angel
Ljubljanske brigade 33, Ljubljana

- 15 % popust / restavracija Pen Klub 

Tomšičeva ulica 12, Ljubljana

- 10 % popust / slaščičarna Lolita
Cankarjevo nabrežje 1, Letališče Jožeta Pučnika, Narodna galerija, 
Eipprova ulica 19

- 20 % popust / restavarcija Vivo D129
Dunajska cesta 125, Ljubljana

- 20 % popust / gostilna Pri treh ribnikih
Ribniška 9, Maribor

- 15 % popust / Hotel Radisson Blu Plaza – restavracija in bar
Bratislavska cesta 8, Ljubljana

- 15 % popust / restavracija Hotel Bohinj
Ribčev laz 45, Ribčev laz

- 15 % popust / Winners Lounge in restavracija
Dunajska cesta 154, Ljubljana



- 10 % popust / restavracija CUBO
Šmartinska cesta 55, Ljubljana

- 10 % popust / Gostilnica in kavarnica Kaval 
Tacenska cesta 95, Ljubljana

- 10 % popust / Gostilna pri Trubarjevi mami
Dunajska cesta 18, Ljubljana

- 10 % popust / Paviljon 
Dunajska cesta 18, Ljubljana

- 10 % popust / Vrt Lili Novy 
Tomšičeva ulica 12, Ljubljana

- 10 % popust / Kavarna Mao
Rusjanov trg 7, Ljubljana

- 10 % popust / Caffe Bienale
Pod Turnom 3, Ljubljana

- 10 % popust / restavracija Divino
Ameriška 8, BTC, Ljubljana

- 10 % popust / gostilna Francl
Zagrad 77, Celje

- 10 % popust / Villa Andor
Vinogradniška pot 9, Ankaran



Za koriščenje ugodnosti pred izdajo računa povejte natakarju, da boste plačali s kartico Diners Club 
Exclusive. V nasprotnem primeru vam natakar ne bo mogel upoštevati popusta.

- 10 % popust / Restavracija 1906 - Hotel Triglav Bled
Kolodvorska cesta 33, Bled

- 10 % popust / gostilna Repovž
Šentjanž 14, Šentjanž

- 10 % popust / Gredič - hotel in restavracija
Ceglo 9, Dobrovo v Brdih

- 10 % popust / Marley & Me
Stari trg 9, Ljubljana

- 10 % popust / CUBO Golf restavracija
Smlednik 200, Smlednik

- 10 % popust / catering Kaval

- 10 % popust / Vinska klet Santomas Vina
Šmarje 10, 6274 Šmarje pri Kopru

- 15 % popust / Vinska klet Santomas Degustacije
Šmarje 10, 6274 Šmarje pri Kopru

Celoten seznam najdete na www.dinersclub.si





Exlusivni popusti: garderobe, 
modnih dodatkov in nakita
- 15 % popust / Sportina Group

- 10 % popust / Emporium, Galerija Emporium

- 10 % popust / Nara Camicie / Citypark Ljubljana, 
   Mercator center Šiška Ljubljana

- 7 % popust / Zlatarna Celje

- 7 % popust / Tomislav Loboda ml.

- 10 % popust / Frey Wille

- 15 % popust / Trgovina 365

- 15 % popust / Calvin Klein Underwear

- 10 % popust / Sens

- 15 % popust / Cristobal

- 15 % popust / Guess Jeans

- 10 % popust / Zoffa Z.O.O.

- 10 % popust / Weekend Max Mara

- 7 % popust / Rebecca

- 20 % popust / Trgovina Sportpoint





Lifestyle

Oprema za dom:

- 15 % popust / Décor & Design

- 7 % popust / Coincasa

- 7 % popust / Velana Living

Nastanitve:

- 10 % popust / Hotel Kempinski

- 15 % popust* / Hotel Bohinj  *Ugodnost ne velja od 1. 7. do 31. 8. 2023.

- 15 % popust / Hotel Spirito Santo Palazzo Storico 

   in Palazzetto, Rovinj

- posebni pogoji za najem predsedniškega apartmaja / 

Austria Trend Hotel Ljubljana





Golf
Namenjen je vsem igralcem golfa in tistim, ki bi to 
želeli postati. Kartica vam omogoča golf zavarovanje, 
bogat nagradni program Golf, direktne popuste, 
udeležbo na golf turnirju …

Ugodnosti pri golfu:
- kuponi »green fee« 1=2,

- popusti za dnevno igranje golfa.

Zavarovanje:
- zavarovanje Hole in One,

- zavarovanje za primer poškodbe opreme za golf      
   na igrišču za golf,

- zavarovanje golfske opreme proti kraji na igrišču 
   za golf.

Več informacij najdete na www.dinersclub.si



Ob morebitnem asistenčnem primeru v tujini 
pokličite: 

+386 2 618 05 20

Kartica Diners Club Exclusive vam zagotavlja 
brezskrbno pot v tujino:

• s turističnim zavarovanjem z asistenco v tujini 
(stroški bolnišničnega zdravljenja do 20.000 EUR, 
vključno s pokritjem stroškov prevoza zavarovanca 
v Slovenijo);

• s potrdilom o turističnem zavarovanju;
• zavarovanje za primer bolezni Covid-19.



Izpolnite za kartico Diners Club Exclusive.
Za več informacij nas pokličite 01 5617 885.

Podpis 
prosilca:     

Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti ali jo osebno 
predajte na sedežu podjetja Erste Card, d. o. o., 
(Pisarna Exclusive) Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana 
ali skenirano pošljite po elektronski pošti na naslov: 
exclusive@erstecard.si.

S podpisom soglašam, da Erste Card, d. o. o., navedene podatke obdeluje z namenom 
posredovanja ponudbe za kartico Diners Club Exclusive in s tem namenom z menoj 
vzpostavi stik na navedeni telefonski številki oziroma elektronskem naslovu. 

Ime in priimek: 

Naslov in poštna št.:

E-naslov:  

Tel., GSM:

Diners Club Exclusive 



Erste Card d. o. o.,  
Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana.
Info Telefon: 01 5617 885
exclusive@erstecard.si
www.dinersclub.si

Diners Club Exclusive 


