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Úvodní slovo
Vážení klienti,
když se zlomí prázdniny do druhé
poloviny, rozdělí se zpravidla republika na dva tábory. V tom prvním jsou
smutní, že už
mají dovolenou
za sebou a jedinou útěchou je
plánování té příští. No a ti z druhého balí, shání
na poslední chvíli
opalovací krémy,
horolezecké boty
či zámečky na kufr... Pokud si něco
přejí, pak ať vše klapne jak má, nic se
nestane a hlavně vyjde počasí!

Již brzy budu mít tři karty
Diners Club

Držitelé našich karet Diners Club mají
prázdninové putování o to příjemnější, a vyplývá to ze statistik používání
vašich karet, že stále častěji využívají služeb letištních VIP salónků,
partnerských půjčoven automobilů
či svými kartami prostě „jen“ platí při
dovolené za zboží a služby.
Ať už plánujete dovolenou na rok
2011, anebo právě dobalujete kufr,
přeji dobrou volbu a šťastnou cestu.
Nebudu předstírat, že i zaměstnanci
společnosti Diners Club nečerpají
dovolenou, ale právě v těchto týdnech jsme zahájili práci na redesignu
našeho DC Infa. Na jeho výsledek
se můžete těšit na přelomu letošního roku. To už snad nebude takové
vedro.
Přeji Vám příjemný zbytek léta!

V tomto čísle Diners Club Infa přinášíme rozhovor s Petrem Přibylem (na
fotograﬁi vlevo), ředitelem cestovní kanceláře Weco-Travel (CZ), vášnivým
golﬁstou a aktivním klientem společnosti Diners Club.
Čtenáři našeho rozhovoru budou s největší pravděpodobností vaši cestovní kancelář znát, protože spolupracuje se společností Diners Club, ale přesto nám
ji krátce představte.
Hlavním těžištěm naší nabídky je ﬁremní cestování, tedy
komplexní zajištění služebních cest. Silnou stránkou
jsou ale také originální incentivní zájezdy všeho druhu
a zaměření nebo populární team building. Dále nelze
zapomenout na naše golfové zájezdy a takzvanou dovolenou na míru. Velmi úspěšnou oblastí je také nabídka
trajektových lístků. Jedná se o službu, kterou nabízíme

jak individuální klientele, tak i například přepravním
ﬁrmám, autobusovým dopravcům a ostatním cestovním
kancelářím. Naše služby jsou tedy komplexní a součástí
naší obchodní politiky je také nabídka a implementace
vhodných platebních nástrojů pro ﬁrmy, mezi které se
bezesporu řadí Deponovaný účet DC.

D i n e r s C l u b C z e c h , s . r. o .

w w w.din e rsclub.cz

Kam jezdí rád na dovolenou ředitel cestovní kanceláře? Vyhledáváte exotiku a dobrodružství nebo dáváte
přednost evropským destinacím v pohodlí pětihvězdičkového hotelu?

Miloslav Bouček
Business development manager
společnosti Diners Club Czech
V Praze 5. srpna 2010

Široká 5/36, 110 00 Praha 1, tel.: 222 316 675, fax: 222 316 806, e-mail: customer.service@dinersclub.cz
Masná 4/1850, 702 00 Ostrava, tel.: 597 493 120, fax: 597 493 121, e-mail: ostrava@dinersclub.cz

po krač ování ze str. 1
Jak trávíte svůj volný čas?
Poslední dobou se věnuji hodně golfu. Stal se mou
velkou vášní, a tak trávím většinu volného času
na hřištích. Naštěstí tomuto sportu propadl i zbytek
mé rodiny, takže společně jezdíme po turnajích
a na golfové dovolené.

Upřímně řečeno, já osobně trávím nejraději dovolenou kdekoliv, kde se dá hrát golf. S rodinou ale
cestujeme samozřejmě také na dovolené bez golfu
a rád navštěvuji zatím nepoznaná místa. Možná trošku
převažuje exotika a více cestování na místě, což se
neobejde bez pronájmu auta a tím pádem ani bez
kreditní karty DC.

Využíváte při svých sportovně-turistických dovolených kartu Diners Club?
Vlastním kartu DC/Golf a DC/ČSA a využívám ji
opravdu často. Nyní si samozřejmě pořídím novou
kartu DC/Weco, kterou nově od července letošního
roku vydáváme. Cením si volných vstupů do letištních
salónků, kde trávím někdy dlouhé hodiny při soukromém i služebním cestování. Alespoň mohu svůj drahocenný čas využít k práci či relaxaci. Další výhodou
k nezaplacení je pro mne fakt, že si nemusím před
každou cestou vyřizovat cestovní pojištění.

Jsou ještě nějaké další výhody, které na produktech Diners Club oceňujete?
Kromě odložené splatnosti a přehledných měsíčních výpisů je to sbírání bodů do věrnostního
programu OK Plus Českých aerolinií, které jednou
za čas vyberu formou letenky zdarma. Karta Diners Club má pro mě největší hodnotu v pocitu
bezpečí, který mi dává. Vím, že s ní jsem vždy
připraven na nečekané události, které by mě mohly
potkat. Ať už se to týká ﬁnančních prostředků,
asistenční služby nebo třeba pojištění golfového
vybavení.
V případě zájmu o kartu Diners Club/Weco
můžete zažádat o její vydání na stránkách
www.wecotravelclub.cz vyplněním registračního formuláře nebo e-mailem na adrese
travelclub@wecotravel.cz.

D ůležitá sdělení

Fúze Diners Club Czech
a Diners Club Slovakia

Změna ve využívání
letištních salónků

Na základě rozhodnutí centrály společnosti Diners Club International dojde k fúzi
sloučením společností Diners Club Czech, s.r.o., a Diners Club Slovakia, s.r.o.,
a to s účinností k 1. 10. 2010 případně k pozdějšímu datu s tím, že nástupnickou
společností se stane Diners Club Slovakia, s.r.o., která bude nadále podnikat pod
ﬁrmou Diners Club CS, s.r.o., se sídlem Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 2,
Slovenská republika, IČ 35 757 086. Společnost Diners Club Slovakia, s.r.o., bude
nadále poskytovat platební služby na území České republiky prostřednictvím
organizační složky pod názvem Diners Club CS, s.r.o., organizační složka.

S platností od 1. srpna 2010 dochází ke změně podmínek pro vstup
do VIP letištních salónků. Vzhledem k tomu, že v poslední době
došlo k výraznému rozšíření možnosti vstupů do letištních salónků
po celém světě, vzrostly také náklady spojené s provozováním této
služby. Aby byla i nadále udržena míra a kvalita služeb, na kterou
jste zvyklí, budou změněny podmínky pro zúčtování ceny vstupu do
letištních salónků.

Orgánem dohledu nad činností společnosti bude Česká národní banka, se
sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, a Národná banka Slovenska, se sídlem
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
Fúzí sloučením společností Diners Club Czech, s.r.o., a Diners Club Slovakia,
s.r.o., nedochází k jakékoliv změně obsahu smluvních vztahů mezi Diners Club
Czech, s.r.o., a držiteli platebních karet, kontaktních adres, elektronických adres
nebo telefonických kontaktů na společnost Diners Club.

Držitelé většiny karet Diners Club mají stále možnost využívat VIP
letištní salónky po celém světě bezplatně. Každý vstup do salónku
bude sice držiteli karty vyúčtován na výpisu transakcí, ovšem v případě, že držitel kartu aktivně používá a uskutečnil v předchozích
60 dnech alespoň jednu libovolnou transakci (bez ohledu na typ
či výši transakce), bude tato částka automaticky na stejném výpisu
refundována.

Lákají vás všichni na NEUVĚŘITELNÉ ceny?
Těm našim věřit můžete!
Přijďte se přesvědčit do našeho nového autosalonu.
AMB Praha, Severní 321, Ořech, Praha

západ

OTEVÍRÁME V SRPNU
AMB Praha, Severní 321, Ořech, Praha  západ, tel.: 234 234 111, 724 759 520, 724 760 020, 725 114 797

www.fordamb.cz

S outěž

Soutěž o zájezd do Rakouska s Golf in Austria
Celé léto máte možnost soutěžit
s Golf in Austria o luxusní pobyty v Rakousku. Zkuste své štěstí a zapojte se
do naší soutěže. Můžete vyhrát jeden
ze tří zájezdů a užít si tak příjemnou
dovolenou ve 4* golf hotelu.

Soutěžní otázka zní:

Kolik je v Rakousku golfových hřišť?
Své odpovědi zasílejte e-mailem na adresu
soutez@dinersclub.cz do 30. 9. 2010.

Pravidla soutěže
Každý držitel karty Diners Club, který v období
od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2010 uhradí v Rakousku jednorázově transakci ve výši alespoň 50 EUR a co
nejpřesněji zodpoví tipovací otázku, může vyhrát
jeden ze tří voucherů na třídenní pobyt pro dvě
osoby ve 4* golf hotelu v Rakousku s polopenzí.

Informace o 140 specialistech na dovolenou
ve znamení golfu v Rakousku obdržíte na
stránkách www.golﬁnfo.at nebo v aktuálním
katalogu GOLF IN AUSTRIA. Bezplatné zaslání katalogu a individuální poradenství pro
dovolenou s golfem žádejte zde:

GOLF IN AUSTRIA
Glockengasse 4D
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 645153
E-mail: ofﬁce@golﬁnfo.at
www.golﬁnfo.at

Inzerce

Distanční manažerské programy MBA či LLM
v češtině se slevou pro držitele karet Diners Club

V čem je váš způsob manažerských programů
revoluční?
Revolučnost u našich manažerských programů
v češtině spočívá zejména v jejich distanční formě,
v časové ﬂexibilitě, individuálním přístupu tutorů,
v možnosti volby specializace MBA až v průběhu
studia a zahájení programu kdykoliv v průběhu roku.
V neposlední řadě je to přizpůsobení programů
prostředí České republiky a výuka v češtině.

Naším nejdůležitějším cílem je praktické využití
nabytých vědomostí a zkušeností z programů
v každodenním manažerském i osobním životě.

povědomí využitelné v jejich manažerské praxi.
Po úspěšném zakončení programu získají jeho
absolventi profesní titul LLM.

Můžete nám říci něco více o této distanční
formě vzdělávání?
Víme dobře, že manažeři se chtějí vzdělávat, ale
zpravidla těžko nacházejí čas pravidelně někam
dojíždět na výuku. Naše distanční forma vzdělávání
proto umožňuje vysokou míru časové ﬂexibility.
Je založena na samostudiu teorie, možnosti
neomezených konzultací s tutory jakoukoliv formou,
psaní seminárních prací na individuální témata
z praxe manažerů a na povinných workshopech
a u MBA i na manažerských trénincích, které se
konají na dvoudenních tutoriálech jen jednou
za semestr. Jedná se vždy o pátek a sobotu, termíny
jsou známy s velkým předstihem. Pro zájemce jsou
realizovány i další nepovinné workshopy a také
akce A&W Business Clubu, jehož jsou účastníci
programů zdarma členy. Tyto aktivity však slouží
spíše k relaxaci, k získání zajímavých obchodních
i osobních kontaktů a podobně.

A co když dává někdo přednost manažerskému
programu v anglickém jazyce?
V tom případě si může zvolit náš unikátní program
MBA či MSc, který nabízíme ve spolupráci
s London School of Business and Finance.
Spočívá v online studijním programu MBA
či MSc v angličtině ve spojení s pětidenním
špičkovým praktickým tréninkovým programem
od společnosti Gustav Käser International
v češtině. Programy jsou také nabízeny v mnoha
specializacích. Stačí si jen vybrat.

Jako jedni z mála v ČR nabízíte také program
Master of Laws (LLM).
Ano, jedná se o jeden a půl až dvouletý
manažerský program v češtině, který také
probíhá distanční formou obdobně jako
u MBA. Je koncipován jednak pro účastníky
s právnickým vzděláním či právní praxí, kteří
si v něm mohou doplnit či prohloubit znalosti
a praktické zkušenosti v oblastech práva,
o než mají zájem, a jednak pro ty, kteří právní
vzdělání ani praxi nemají, ale chtějí získat právní

Kdy mohou zájemci u vás začít studovat?
Programy MBA, BBA i LLM v češtině mohou
zahájit od října nebo od března, v případě
individuální formy kdykoliv. Programy MBA či
MSc v angličtině jsou otvírány 4 krát do roku,
nejbližší termín je 4. 10. 2010.

Více informací na www.mbainstitut.cz, na
e-mailu: aw@mbainstitut.cz či na zelené
lince: 800 888 797.

Textové podklady, konzultace: © Q and A s.r.o., Design, produkce, tisk: © TOP Partners, s.r.o., 2010, MK ČR E 15817

Institut manažerského vzdělávání A&W Business School nabízí distanční manažerské programy MBA, MSc či LLM v českém
nebo anglickém jazyce ve více než 20 specializacích. Pro držitele karet Diners Club navíc poskytuje slevu na kurzovném
programů ve výši 20 000 Kč. O bližší informace jsme požádali ředitele institutu Mgr. Pavla Makovského, MBA.

Představujeme

Diners Club White
Nová kreditní karta s nejnižší úrokovou sazbou v ČR
Karta Diners Club White v sobě spojuje výhody klasických kreditních karet s výhodami karet
Diners Club. Zatímco u ostatních karet DC je
částka za realizované transakce splatná v plné
výši do 25. dne následujícího měsíce, držitel
karty DC White si může určit jak, kdy a kolik bude
splácet.
Výhody karty Diners Club White
• možnost určit jak, kdy a kolik bude držitel splácet
(minimální splátka činí 5 % z dlužné částky)
• bezúročná odložená splatnost transakcí až o 60 dní

• přístup k on-line evidenci realizovaných transakcí
a plateb prostřednictvím systému E-Account
• možnost volby PINu, který lze kdykoliv bezplatně
změnit
• exkluzivní cestovní pojištění pro držitele karty
a spolucestující osoby s nepřetržitou asistenční
službou
• možnost vstupu do VIP letištních salónků
• rozsáhlý bonusový a slevový program
• možnost vydání dodatkových karet pro
rodinné příslušníky
• zvýhodněné sazby u autopůjčoven Avis, Hertz a Sixt

• garantovaná hotelová rezervace ve více než
7 000 hotelích a 100 hotelových řetězcích
• bezplatné zasílání bulletinu DC Info
• slevy a výhody u smluvních partnerů
Roční poplatek za vydání karty Diners Club White
činí 1 490 Kč. Roční úroková sazba ve výši 13,9 %
je nejnižší na českém trhu.

G olfové o kénko

Padaly nejen teplotní rekordy
V jednom z nejteplejších dnů letošního
horkého července se konal třetí turnaj
Diners-Weco Tour 2010 na hřišti u Českého Krumlova. I přes extrémní teploty
absolvovalo všech 100 účastníků turnaj
v dobré náladě a bez újmy na zdraví.
Českokrumlovské hřiště hráčům na oplátku docela
přálo a hendikep zlepšila řada účastníků. Zcela jistě
tomu napomohly relativně krátké jamky, ale i tak se
hráči museli vypořádat se složitým terénem i zapískovanými greeny, a to zvládli skutečně více než
dobře. Padl dokonce i rekord hřiště! Postaral se o to
Petr Makovský (HCP 4,7) výslednými 66 ranami (43
bodů). I výkony ostatních však byly obdivuhodné.
Například Roman Šebrle si odnášel cenu za absolutní longest drive poté, co jeho míček skončil na jamce
16 jen pár metrů před greenem. Délka tohoto mistrov-

ského drivu byla odhadnuta na 290 metrů. Zkrátka
samozřejmě nepřišli ani ostatní vítězové vložených
soutěží včetně malého nočního turnaje.
Vítězství v kategorii 0–12 si kromě Petra Makovského
odváželi Martin Stangl a Daniel Václavek, který byl
zároveň autorem nejpřesnější rány (nearest to pin,
98 cm). V kategorii 12,1–24 zvítězili Vladimír Fuchs,
David Makovský a Michal Filip. Mezi hráči s hendikepem 24,1–36 nejlépe hráli Karel Tejkal, Richard
Kneschk a David Letošník a v kategorii nejvyšších
hendikepů, 37–54, obsadili první příčky Zdeněk
Maryško, Tomáš Kouba a Zdeněk Pikous. Ceny si
odvážely i nejlepší ženy - Vanda Koukolová, Henrieta
Martinčová, Marie Kynclová a Markéta Macalíková.
Závěrečný turnaj se koná 26. srpna na hřišti v Sokolově. Registrační formulář naleznete na stránkách
www.dinerswecotour.cz.

Pro dr žitele

Nový salónek
v Amsterdamu

Tiger Airways akceptuje
karty Diners Club

Společnost Diners Club International představuje další dva zahraniční
salónky, které mohou klienti bezplatně využívat při svých cestách.
Jedná se o amsterdamské salónky Menzies na letišti Schiphol. Menzies
Executive Lounge v Terminálu 1 je určen pro evropské pasažéry cestují
v rámci schengenského prostoru. Menzies Lounge No 43 slouží všem
mezinárodním pasažérům. Oba salónky nabízejí svým návštěvníkům
útulné prostředí, širokoúhlé televize, základní kancelářské vybavení
a jídlo a pití zdarma.

Nízkonákladová letecká společnost Tiger Airways, jeden z asijských nejrychleji expandujících přepravců, zahájila akceptaci karet Diners Club. Obě
společnosti připravili pro klienty speciální nabídku. Všichni, kteří si zarezervují
mezinárodní letenku a zaplatí ji on-line kartou Diners Club, nebudou muset
platit tzv. poplatky za zprostředkování. Akce potrvá minimálně do konce
května 2011. Letecká společnost Tiger Airways oslovuje své klienty především skvělými cenami. Létá do a z Austrálie, Singapuru, Malajsie, Číny, Hong
Kongu, Indie, Indonésie, Macau, Filipín, Thajska a Vietnamu. Bližší informace
naleznete na stránkách www.tigerairways.com.

Společnost Diners Club dlouhodobě usiluje o rozšiřování sítě dostupných salónků a o těch významnějších rozšířeních vás také pravidelně informujeme na
stránkách DC Infa či v elektronickém bulletinu DC News. V současnosti mají držitelé karet Diners Club k dispozici více než 140 letištních salónků. Jejich
kompletní přehled je k dispozici na adrese www.dinersclubinternational.com v záložce Find an Airport Lounge.

Bezpečnost

Jak zabránit zneužití karty – bezpečnostní desatero
Možná jste také v posledních týdnech zaslechli upozornění na stále se šířící podvody, kdy zloději pomocí speciálního
zařízení ukradnou u bankomatu držiteli karty údaje o kartě i číselný kód PIN a pak je zneužijí. V následujícím článku
opakujeme užitečné rady, jak se proti tomuto podvodu bránit.
Většinou se jedná o tzv. skimming, tedy zkopírování dat z magnetického proužku karty,
zhotovení padělané karty a její zneužití pomocí
odpozorovaného PINu. K tomu podvodníci použijí speciální zařízení umístěné před štěrbinu,
do které se vkládá karta, a dalšího zařízení,
které snímá zadávání PINu.
Jak se bránit?
Jednoduchou obranou proti tomuto typu podvodu je využívání bankomatů v bezpečených
zónách a kontrola používaného bankomatu.
Pokud nese stopy neoprávněného zásahu nebo
vám čtecí zařízení připadá podezřelé či karta
nejde snadno zasunout do čtečky, je lepší použít jiný bankomat. Podezření lze nahlásit policii,
vydavateli karty nebo provozovateli bankomatu.
Na místě je samozřejmě i opatrnost při zadávání
PINu. To platí nejen u bankomatů, ale při všech
transakcích. Klávesnici zakryjte volnou rukou
shora a tělem zamezte případnému odpozorování PINu přes rameno.
Více informací o různých druzích podvodů a rady,
jak se těmto podvodům nejlépe bránit, naleznete
na stránkách Sdružení pro bankovní karty (www.
bankovnikarty.cz) v rubrice Media servis Bezpečnost.

Bezpečnostní desatero
Ztráta nebo krádež platební karty je velmi nepříjemná záležitost. Kartu lze však také zneužít,
aniž byste o ni fyzicky přišli. Jak se nejlépe
chránit proti jejímu zneužití? Stačí dodržovat
základní bezpečnostní pravidla.

KARTA JE VÍC NEŽ HOTOVOST. K platební kartě
se chovejte ještě pozorněji než k penězům. Platební kartu podepište ihned při převzetí do podpisového proužku. Po skončení platnosti je kartu
nutné znehodnotit.
JAKO OKO V HLAVĚ. Stále si kartu hlídejte a při
provádění transakcí ji nespouštějte z očí. Platební
kartu nikomu nepůjčujte ani nedávejte do zástavy.
Pravidelně kontrolujte, že stále víte, kde kartu máte,
i když ji nepoužíváte každý den.
OPATRNOST NADE VŠE. Buďte na kartu opatrní
a noste ji raději odděleně od peněz i od dokladů.
PIN JE KLÍČ. PIN uchovejte v naprosté tajnosti.
Nikam si ho nezaznamenávejte a za žádných okolností jej nesdělujte jiné osobě, bance ani policii či
jiným orgánům.
DŮVĚRYHODNOST. Platební kartu používejte
pouze na důvěryhodných obchodních místech
(včetně internetových) a důvěryhodných zařízeních. Nemáte-li k obchodníkovi důvěru, použijte
k platbě raději hotovost.
ZADÁVÁNÍ PINU. PIN zadávejte vždy diskrétně.
Dbejte na to, aby ho nemohl nikdo odpozorovat.
Při zadávání PINu u bankomatu nebo terminálu
zakryjte klávesnici tělem a volnou rukou i shora.
PLATBA KARTOU. U obchodníka vždy zkontrolujte, zda vám byla vrácena skutečně vaše platební
karta. Uschovejte si potvrzení o transakci. Obchodník je oprávněn ověřit si vaši totožnost, proto
s ním spolupracujte.

POZOR NA DOKUMENTY. Zbavujte se opatrně
všech dokumentů, které obsahují celé číslo vaší
karty. Před vyhozením je roztrhejte nebo skartujte.
KONTROLUJTE. Pečlivě kontrolujte výpisy kartových transakcí vůči prodejním a výplatním
dokladům. Pokud zjistíte neobvyklou transakci,
kontaktujte ihned vydavatele karty. Při reklamaci
transakce je třeba předložit prodejní doklad.
ZTRÁTA KARTY. Při ztrátě nebo odcizení platební karty jednejte rychle a kartu ihned zablokujte
u vydavatele, poté v případě krádeže kontaktujte
policii.
V případě ztráty karty nás neprodleně kontktujte
prostřednictvím nonstop horké linky 267 197 450
určené pro blokaci karet.

Rozšiřujeme síť bankomatů ve Vietnamu
Diners Club International významně rozšířil síť
bankomatů ve Vietnamu. Kromě stávajícího
partnerství se Citibank navázal spolupráci
s bankou Vietcombank. Celkov ý počet
bankomatů se tak navýšil o více než 1300
lokalit, kde mohou držitelé karet Diners Club
vybírat hotovost.
Aktualizovaný seznam bankomatů naleznete
na stránkách www.dinersclubinternational.com
v záložce Find a Club Cash location near you.
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