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Za uspešno vodenje podjetja mora 
imeti podjetnik veliko znanja z raz-

ličnih področij. Večina podjetnikov svoj 
čas in znanje nameni razvoju produk-
tnega in prodajnega področja z name-
nom ustvarjanja dobička. Razvoj izdelka 
ali storitve in prodaja sta za podjetnika 
poglavitni nalogi, ki podjetju prinašata 
prihodke. Lahko se zgodi, da kljub uspe-
šni prodaji in večanju prihodkov iz leta v 
leto podjetju denar uhaja, ker podjetnik 
pozabi na tretje najpomembnejše podro-
čje – upravljanje financ. Če podjetnik za-
nemarja finančno področje, se uspešno 
podjetje kljub vsakoletni rasti lahko kaj 
hitro znajde v likvidnostnih težavah.

Kupci lahko v nekem trenutku zaradi 
razmer na trgu zahtevajo daljše plačilne 
roke, na drugi strani pa se dobavitelji za-
radi zaostrenih razmer želijo zavarovati 
in podjetju skrajšajo plačilne roke. Pod-
jetje se tako znajde v likvidnostnih škar-
jah, kjer mu kljub uspešnemu poslovanju 
začne primanjkovati denarja, kar škoduje 
tekočemu poslovanju.

Diners Club Mozaik podjetnih

Izboljšajte likvidnost  
svojega poslovanja
Veliko uspešnih podjetnikov se je že znašlo v likvidnostnih škarjah, zato je nujno, 
da nadzorujete tekočo likvidnost.

 

Izboljšajte likvidnost svojega poslovanja.
Izkoristite dodatno 30-dnevno brezobrestno financiranje 

s poslovno kartico Diners Club Mozaik podjetnih.

Akcija traja do 31. 12. 2019.

Prijavnica
za skupno kartico Diners Club Mozaik podjetnih.

C1042

Podpis 
prosilca/-ke:

Testirajte kartico eno 
leto brez stroškov 

članarine.*

Brez zamenjave 
banke in poslovnih 

računov.

Ugodnosti pri 
partnerjih Mozaika 

podjetnih.

Ugodnosti pri 
partnerjih Diners 

Cluba.

Nakup na 
obroke doma 

in v tujini.

*Ob prvi včlanitvi v Diners Club, je uporaba kartice Diners Club prvo leto brezplačna. 

S podpisom soglašam, da Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije moje naslednje osebne 
podatke: ime in priimek, naslov elektronske pošte, telefonsko in/ali mobilno številko 
posreduje družbi Erste Card z namenom, da mi Erste Card po telefonu in elektronski pošti 
posreduje informacije o člansko-plačilni kartici Diners Club Mozaik podjetnih.

Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti na naslov Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 
Ljubljana ali pa jo osebno predajte na OZS ali OOZ, lahko 
pa jo tudi skenirano pošljete po elektronski pošti na 
naslov: mozaik.podjetnih@ozs.si.

Ime podjetja:

Ime in priimek:

Elektronski naslov:

Tel., GSM:
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Diners Club ponuja 
rešitev likvidnostnih 
težav in s poslovno 
kartico Diners Club 
Mozaik podjetnih 
omogoča dodatno 
30-dnevno brezobrestno 
financiranje.

Daljši rok plačila pomeni, da boste 
denar, namenjen za plačilo računov, imeli 
dlje časa na voljo. Plačilo v dogovorjenem 
roku pri dobaviteljih se vedno izplača, po-
gajate se lahko za dodatne popuste in še 
izboljšate svoj poslovni rezultat.

Imetniki kartice Diners Club porav-
najo svoje obveznosti enkrat mesečno 
za pretekli mesec in sicer imajo na voljo 
tri datume za plačilo: 8., 18. ali 28.-tega 
v mesecu. Akcija s 30 – dnevnim odlo-
gom plačila članom omogoča podaljša-
nje roka plačila še za dodatnih 30 dni od 
izbranega datuma plačila.

Poslovna kartica z 
resničnimi prihranki 
za obrt in podjetje

➜  Novo! Brezobrestni zamik 
plačila računa za minimalno 
30 dni (v povprečju 60 dni).

➜  Testiranje kartice brez 
stroškov članarine za eno 
leto.

➜  Brez menjave banke in poslovnih 
računov.

➜  Ugodnosti pri partnerjih 
Mozaika podjetnih.

➜  Ugodnosti pri območnih obrtno-
podjetniških zbornicah.

➜  Ugodnosti pri članih – mreža 
popustov jaz-TEBI.

 Modra številka: 080 12 42 
(vse informacije o popustih in 
ugodnostih)




