iHELP Diners Club kreditna kartica
iHELP plačilna kartica vam omogoča obročno plačevanje, popuste, ugodnosti
in večjo varnost doma in v tujini. Lastnik iHELP plačilne kartice pridobi:
•
•
•
•
•
•
•

brezplačno iHELP mobilno aplikacijo: Paket Varnost 300 (pošljite SMS z vsebino DINERS
na 040 458 486, ko boste imeli naloženo in aktivirano iHELP aplikacijo na telefonu),
brezplačno iHELP zdravstveno kartico ob seminarju oživljanja,
40 % popust na iHELP aplikacijo Varnost 500 ali 1000,
40 % popust na seminar temeljni postopki oživljanja (TPO),
5 % popust na defibrilator HeartSine,
pridobite 2.000 nagradnih točk Diners Club (nagradni program),
ob vsakem nakupu z iHELP plačilno kartico bo Diners Club namenil sredstva za
defibrilator. Skupaj rešujemo življenja!

Pravila postopka pridobitve kartice
Potem, ko nam zaupate svoje podatke, bo iHELP vaše podatke posredoval družbi Erste Card
d.o.o., ki bo za vas naredila in izdala neaktivno iHELP Diners Club srcu prijazno kartico. Gre za
kartico, ki je hkrati tudi plačila Diners Club kartica in za katero se boste po prejemu lahko sami
odločili, če jo želite aktivirati. Hkrati z neaktivno kartico boste prejeli tudi prijavnico, katero lahko
po želji izpolnite in jo hkrati z dodatno dokumentacijo posredujete družbi Erste Card d.o.o. Erste
Card d.o.o. vas bo po prejemu neaktivne kartice poklical na navedeno telefonsko številko z
namenom predstavitve prednosti iHELP Diners Club srcu prijazne kartice. Če v 60-dneh od
prejema kartice le-te ne boste aktivirali, bo Erste Card d.o.o. vaše osebne podatke izbrisal.
S klikom na gumb »Pošlji prijavnico« se izrecno strinjate, da Erste Card d. o. o. vaše osebne
podatke obdeluje z namenom izdelave in pošiljanja neaktivne iHELP Diners Club srcu prijazne
kartice in ponudbe za kartico. Hkrati se strinjate, da vas Erste Card d.o.o. pokliče na navedeno
telefonsko številko z namenom predstavitve prednosti kartice.
Vaši osebni podatki so ves čas skrbno varovani. Tako družba MIDS d.o.o., kakor tudi Erste Card
d.o.o., ki ji bodo vaši osebni podatki posredovani, zagotavljata vse potrebne ukrepe zavarovanja
osebnih podatkov, kot to določata 24. in 25. člen ZVOP-1.

