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POSEBNI UVJETI O IZDAVANJU I KORIŠTENJU DINERS CLUB ORYX KARTICE
KOJU IZDAJE ERSTE CARD CLUB d.o.o.
1. Ovim Posebnim uvjetima o izdavanju i korištenju Diners Club ORYX kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. (dalje: Posebni uvjeti), utvrđuju se
posebni uvjeti i naknade za izdavanje i korištenje Diners Club ORYX kartice (dalje: DC ORYX kartica).
2. Pojmovi pisani velikim početnim slovom imaju značenje kako je to definirano Općim uvjetima okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners
Club kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. (dalje: Opći uvjeti), osim ako im ovim Posebnim uvjetima nije pridano drugačije značenje.
3. DC ORYX kartica je Co-brand kartica koja se izdaje u suradnji s ORYX Grupom d.o.o. (dalje: ORYX). Svaki korisnik DC ORYX Kartice je član ORYX
Asistencije te ostvaruje sva prava i pogodnosti, sukladno Općim uvjetima i pravilima ostvarivanja članstva i članskih pogodnosti ORYX Asistencije
te Općim uvjetima i pogodnostima paketa članstva Basic Plus (pomoć na cesti u Hrvatskoj) odnosno Općim uvjetima i pogodnostima paketa
članstva Classic (pomoć na cesti u Hrvatskoj i inozemstvu) (dalje: Opći uvjeti Oryx-a), koji se mogu naći na www.oryx-asistencija.hr.
4. DC ORYX kartica izdaje se Osnovnim privatnim i senior korisnicima, Dodatnim privatnim i senior korisnicima, student korisnicima i Poslovnim
korisnicima.
5. DC ORYX kartice omogućavaju korištenje pogodnosti koje Korisnicima pruža ORYX (dalje: Paket pogodnosti) nakon što u sustavu ECC-a bude
evidentirano plaćanje Računa na kojem je iskazana članarina za DC ORYX kartice.
6. Članarina za DC ORYX kartice obračunava se po odobrenju Kartice i iskazuje na prvom mjesečnom Računu. Mjesečna članarina za postojeće
Korisnike obračunava se mjesečno i iskazuje se na Računu za tekući mjesec.
7. Kod korištenja DC ORYX kartice, prelazak Korisnika iz jeftinijeg u skuplji Paket pogodnosti moguć je odmah po zaprimanju pisanog zahtjeva za
promjenu Paketa pogodnosti, pri čemu je Korisnik dužan ECC-u platiti razliku u cijeni pojedinog Paketa pogodnosti, a prelazak iz skupljeg u jeftiniji
Paket pogodnosti moguć je po isteku godine za koju je plaćena članarina za članstvo u ORYX-u.
8. Okvirni ugovor o izdavanju i korištenju DC ORYX kartice bit će raskinut u slučaju prestanka članstva Korisnika u ORYX-u. U tom slučaju, raskid
nastupa na dan kada ECC pošalje pisanu obavijest o raskidu preporučenom poštom na adresu Korisnika.
9. Ovi Posebni uvjeti čine sastavni dio Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club ORYX kartice. Na sve što nije drugačije uređeno ovim
Posebnim uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti.
10. Ovi Posebni uvjeti stupaju na snagu na 1.10.2018. godine.

12. Posebne naknade Diners Club ORYX kartice
Privatni korisnik
Dodatna
kartica

Osnovna
kartica
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kartica

Student
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BASIC PLUS

235 kn/god

120 kn/god

15 kn/mj

10 kn/mj

160 kn/god

nema

200 kn/god

CLASSIC

350 kn/god

150 kn/god

25 kn/mj

15 kn/mj

220 kn/god

nema

350 kn/god

BASIC PLUS

324 kn/god

162 kn/god

nema

nema

nema

nema

324 kn/god

CLASSIC

400 kn/god

180 kn/god

nema

nema

nema

nema

400 kn/god

30 kn

nema

nema

nema

nema

nema

nema

Osnovna kartica
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Članarina - paket s
Visa Croatia Airlines
karticom

Senior korisnik

Naknada za reizdavanje kartice
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