
 
 
 
 

Zasady korzystania z saloników lotniskowych DINERS CLUB 
 

 
 
Każdy Posiadacz i Użytkownik karty imiennej ze znakiem Diners Club może korzystać z wypoczynku w salonikach 
lotniskowych na całym świecie. Warto przed każdą podróżą sprawdzić listę saloników na stronie www.dinersclub.com, 
aby poznać lokalizację saloników na danym lotnisku i zasady wejścia. 
 

Po okazaniu swojej karty Diners Club nasi klienci mają zapewniony wstęp i możliwość wypoczynku w tych specjalnie 
wydzielonych pomieszczeniach. Prosimy pamiętać, że dotyczy to tylko Posiadaczy i Użytkowników kart Diners Club, 
natomiast wprowadzenie gościa wiąże się z opłatą, którą obciążona zostaje Państwa karta. Wysokość opłaty pobieranej za 
wizytę gościa w danym saloniku oraz zasady wejścia gościa mogą Państwo sprawdzić na stronie 
http://www.dinersclublounges.com/. 
 

Posiadacze i Użytkownicy imiennych kart prywatnych i firmowych wydanych bezpośrednio przez Diners Club Polska, 
Podkarpacki Banki Spółdzielczy oraz Użytkownicy kart PKO Diners Club Executive, mogą korzystać z saloników bezpłatnie, 
jeżeli aktywnie korzystają ze swoich kart Diners Club. Każdy Posiadacz i Użytkownik karty Diners Club (za wyjątkiem kart 
PKO Diners Club Standard, Diners Club TRAVELER oraz Diners Club PARTNER) ma zapewnione aż 5 bezpłatnych wizyt do 
saloniku w ciągu każdego roku i aż 10 wizyt z Diners Club PREMIUM VINTAGE, o ile w ciągu 30 dni przed datą wizyty  
w saloniku dokona kartą Diners Club obrotu na łączną kwotę minimum 1 000 PLN (Operacje gotówkowe i bezgotówkowe). 
Do obliczenia obrotu na karcie będą brane pod uwagę tylko Operacje, przez co rozumie się wypłatę gotówki oraz 
dokonanie zakupu w ciężar Konta Karty, natomiast nie będą brane pod uwagę transakcje o charakterze uznaniowym, 
nie skutkujące zakupem towaru/usługi oraz opłaty o charakterze uznaniowym lub obciążeniowym wymienione w Tabeli 
Opłat i Prowizji. 

 
Przykładowo: 30 lipca 2016 r. korzystają Państwo z saloniku na Lotnisku Chopina w Warszawie. Na zestawieniu operacji 
dokonanych kartą Diners Club otrzymają Państwo następujące informacje: 

 
‐ opłata za wizytę VIP Lounge, lotnisko Warszawa = 100 PLN 

 
‐ bonus – wizyta VIP Lounge, lotnisko Warszawa = ‐100 PLN 
 
Oznacza to, że aktywnie korzystają Państwo ze swojej karty Diners Club i nie ponoszą kosztów wizyty w saloniku. 
 
Wstęp do saloniku lotniskowego więcej niż 5 razy w roku (lub 10 razy dla kart Diners Club PREMIUM VINTAGE) lub  
w sytuacji, gdy nie został spełniony warunek dokonania wymaganego obrotu w ciągu 30 dni jest możliwy po dokonaniu 
opłaty w wysokości 100 PLN. 

 
Opłatę w wysokości 100 PLN za każdą wizytę w saloniku ponoszą bezwarunkowo Posiadacze i Użytkownicy kart  
PKO Diners Club Standard, Diners Club TRAVELER oraz kart Diners Club PARTNER. 
 
Posiadacze prywatnych kart PKO Diners Club mają zapewnione aż 5 bezpłatnych wizyt do saloniku w ciągu każdego roku,  
o ile w ciągu 30 dni przed datą wizyty w saloniku dokonają minimum 3 transakcji kartą PKO Diners Club na dowolną 
kwotę. 

 
Wstęp do saloniku lotniskowego więcej niż 5 razy w roku lub w sytuacji, gdy nie został spełniony warunek wykonania trzech 

transakcji w ciągu 30 dni jest możliwy po dokonaniu opłaty w wysokości 125 PLN*. 
 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z wypoczynku w tych komfortowych miejscach! 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod całodobowym numerem telefonu: +48 22 826 07 66 
lub adresem email:  customer.services@dinersclub.pl. 

 

 

Obowiązują od 1 lipca 2016 r. 

*Obowiązuje od 4 sierpnia 2018 r. 

http://www.dinersclub.com/
http://www.dinersclub.com/
http://www.dinersclublounges.com/
mailto:customer.services@dinersclub.pl

