
Pogodba o sprejemanju plačilnih kartic Diners Club – posebni del

Pogodba o izvajanju nakupov na obroke – posebni del  
ustrezno označi

ki sta jo/ju sklenila
Erste Card d. o. o.,   Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, matična št. 6395791000, davčna št. SI39435423 (v nadaljevanju Erste Card), ki ga po 
pooblastilu zastopa

____________________________________________________________________________________________________

In
__________________________________________________________________________________________________________

( v nadaljevanju: pogodbeni partner)

ki ga zastopa, ____________________________________________ , tel.: ___________________ ,GSM:  ___________________

_________________________________________________,  __________________________________________________
(transakcijski račun)                                              (E-naslov za pošiljanje specifikacij)

_____________________________________________ , ID za DDV:  ____________________ , matična št. : ___________________
(spletni naslov)

____________________________________________________________________________________________________
(naziv in naslov prodajnega mesta)

____________________________________________________________________________________________________
(naziv in naslov prodajnega mesta)

1. člen

Ta Pogodba o sprejemanju plačilnih kartic Diners Club – posebni del in/ali Pogodba o izvajanju nakupov na obroke – posebni del tvorita 
pogodbeno razmerje hkrati s 
- Pogodbo o sprejemanju plačilnih kartic Diners Club – Splošni del _______________ (v nadaljevanju: »Osnovna pogodba«), in/ali

- Pogodbo o izvajanju nakupov na obroke – Splošni del _______________ (v nadaljevanju: »Pogodba za obroke«),

ki predstavljata sestavni del pogodbenega razmerja med Erste Card in pogodbenim partnerjem in s katerima je pogodbeni partner seznanjen in 
se z njima strinja.

2. člen

Pogoji poslovanja za nakup v enkratnem znesku v skladu z Osnovno pogodbo so naslednji: 

- Provizija znaša: ______ % od zneska nakupa in se izračunava v skladu z 8. členom Osnovne pogodbe.

- Rok plačila znaša: ______ dni od prejema zbirnega računa.

- Poravnava enkrat tedensko:            DA NE

Če je v tretji alineji prejšnjega odstavka tega člena dogovorjena poravnava enkrat tedensko, bo Erste Card obveznosti ne glede na drugo alinejo 
prejšnjega odstavka tega člena poravnaval zgolj vsako sredo v tednu, in sicer vse obveznosti, ki bi v skladu z rokom iz druge alineje prejšnjega 
odstavka tega člena zapadle do petka v istem tednu. Če je sreda v predmetnem tednu dela prost dan, bo Erste Card te obveznosti poravnal prvi 
naslednji delovni dan.

3. člen

Pogoji poslovanja za nakupe na obroke v skladu s Pogodbo za obroke so naslednji: 

Največje število obrokov, ki jih omogoča pogodbeni partner je: ______.  

Pogodbeni stranki se dogovorita za naslednji način zaračunavanja provizije: 

Plačilo celotnega zneska nakupa na obroke.
Pri plačilu celotnega zneska Erste Card pogodbenemu partnerju obveznost poravna v enakem roku kot je določen za nakupe v enkratnem 
znesku v skladu s prejšnjim členom tega posebnega dela pogodbe, pri čemer se od skupnega zneska obročnega plačila zaračunava provizija 
kot sledi: 

- nakup od najmanj 2 do največ 6 obrokov: ______ % od zneska nakupa;

- nakup od najmanj 7 do največ 12 obrokov:  ______ % od zneska nakupa;

- nakup od najmanj 13 do največ 24 obrokov: ______ % od zneska nakupa.

- nakup od najmanj 25 do največ 36 obrokov: ______ % od zneska nakupa.
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Plačilo zneska nakupa na obroke v več obrokih.
Pri plačilu zneska nakupa na obroke v več obrokih bo Erste Card pogodbenemu partnerju obveznost poravnal v več obrokih. Znesek 
posameznega obroka bo enak znesku celotnega nakupa na obroke, razdeljenega na število obrokov, ki jih je za nakup izbrala Stranka, vsak

posamezen plačan obrok pa bo zmanjšan za provizijo, ki znaša ________% od zneska obroka. 
Rok plačila posameznega obroka se določa na enak način kot rok plačila za nakup v enkratnem znesku v skladu z 2. členom tega posebnega 
dela pogodbe, pri čemer se za določitev roka plačila za vse obroke razen prvega, namesto druge alineje prvega odstavka 2. člena tega 
posebnega dela pogodbe uporablja rok plačila, ki znaša 30 dni od dneva plačila predhodnega obroka.  

4. člen

Omogočeni načini sprejemanja kartic:

elektronsko preko POS terminala;

preko funkcije ročnega vnosa v POS terminal;

sprejem kartice preko spleta. 

5. člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

V _________________________, dne ______________.              V _________________________, dne ______________.

Erste Card d.o.o.                               Pogodbeni partner:

                              ____________________________
  
Po pooblastilu:                              Ime in priimek zastopnika:

______________________________                              ____________________________
 

Podpis:                              Podpis:

______________________________                              ____________________________
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