
REGULAMIN KAMPANII PROMOCYJNEJ  

„Tanie kredytowanie z kartą Diners Club ed. II” 

§ 1. Organizator Kampanii 

Niniejszy Regulamin określa zasady Kampanii promocyjnej pod nazwą „Tanie kredytowanie z kartą 

Diners Cub ed. II” (zwany dalej „Kampanią”), organizowanej przez firmę Diners Club Polska Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Organizatorem”), z siedzibą w Warszawie (00-082), 

ul. Senatorska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000025953, REGON 012411231, NIP: 527-17-28-928, o kapitale 

zakładowym (wpłaconym) 7 500 000 złotych.  

§ 2. Czas trwania i Uczestnicy Kampanii 

1. Kampania przeprowadzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Czas trwania Kampanii to okres od 01października 2018 r. do 14 kwietnia 2019 r. w zależności od 

cyklu rozliczeniowego danego typu karty: 

a) Od 01października 2018 r. do 31 marca 2018 r. dla kart:  

 prywatnych obciążeniowych: Diners Club Klasyczna,  

Diners Club PREMIUM VINTAGE, 

 firmowych obciążeniowych: Diners Club Klasyczna, Diners Club LOT 

 prywatnych kredytowych: Diners Club TRAVELER, Diners Club Klasyczna, 

Diners Club PREMIUM VINTAGE, 

 firmowych kredytowych: Diners Club TRAVELER,  

Diners Club PREMIUM VINTAGE. 

b) Od 15 października 2018 r. do 14 kwietnia 2019 r. dla kart: 

 prywatnych obciążeniowych: Diners Club LOT, 

 prywatnych kredytowych: Diners Club LOT. 

 

3. W Kampanii biorą udział Posiadacze i Użytkownicy następujących kart Diners Club:  

c) prywatnych obciążeniowych, tj. Diners Club Klasyczna, Diners Club LOT,  

Diners Club PREMIUM VINTAGE, 

d) firmowych obciążeniowych, tj. Diners Club Klasyczna, Diners Club LOT, 

e) prywatnych kredytowych, tj. Diners Club TRAVELER, Diners Club Klasyczna,  

Diners Club LOT, Diners Club PREMIUM VINTAGE, 

f) firmowych kredytowych, tj. Diners Club TRAVELER,  

Diners Club PREMIUM VINTAGE. 

 



§ 3. Zasady Kampanii 

1. W ramach niniejszej Kampanii i w okresie jej trwania, Organizator, będący wydawcą kart Diners 

Club, zastosuje dla wymienionych w pkt 3. § 2. kart kredytowych oraz dla kart obciążeniowych  

z uruchomioną Usługą Potrzebujesz-Kredytujesz obniżoną stawkę odsetek umownych od kredytu 

płatniczego.  

2. Odsetki umowne od kredytu płatniczego w okresie trwania Kampanii będą wynosiły 6% w skali 

roku.  

3. W przypadku kart wymienionych w pkt 3. § 2., tj. kredytowych oraz kart obciążeniowych  

z uruchomioną usługą Potrzebujesz-Kredytujesz obniżenie stawki odsetek umownych w okresie 

trwania Kampanii do poziomu opisanego w pkt 2. § 3. dotyczy kart wydanych zarówno przed 

rozpoczęciem Kampanii, jak i w okresie jej trwania. Termin faktycznej zmiany stawki odsetek 

umownych uwzględnia cykl rozliczeniowy danego produktu. 

4. W przypadku kart wymienionych w pkt 3. § 2., tj. kart obciążeniowych bez aktywnej usługi 

Potrzebujesz - Kredytujesz obniżenie stawki odsetek umownych do poziomu opisanego w pkt 2. § 3.  

w okresie trwania Kampanii nastąpi w momencie uruchomienia usługi Potrzebujesz-Kredytujesz, czyli 

od początku kolejnego cyklu rozliczeniowego następującego po zgłoszeniu dokonanym poprzez 

„Formularz zgłoszeniowy do Usługi „Potrzebujesz - Kredytujesz”, zgodnie z Regulaminem Usługi 

„Potrzebujesz Kredytujesz” dostępnym na stronie www.dinersclub.pl.  

5. Po zakończeniu Kampanii, tj. od 01 kwietnia 2019 r. dla kart wymienionych w ppkt a) pkt 2. § 2. 

oraz od 15 kwietnia 2019 r. dla kart wymienionych w ppkt b) pkt 2. § 2. odsetki umowne od kredytu 

płatniczego będą naliczane zgodnie z Tabelę Opłat i Prowizji dla kart kredytowych oraz Tabelą Opłat  

i Prowizji dla kart z usługą Potrzebujesz - Kredytujesz.  

§ 4. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem niniejszej Kampanii Posiadacz/Użytkownik 

może składać na zasadach określonych w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji  

w ramach świadczonych usług płatniczych Diners Club Polska dostępnym na stronie 

www.dinersclub.pl.  

2. Reklamacje rozpatruje Organizator Kampanii niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni 

od daty ich wpływu do Organizatora.  

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza 

uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia 

Regulaminów właściwych dla poszczególnych kart.  

 

 

 



§ 5. Ustalenia końcowe 

1. Informacje o Kampanii w formie niniejszego Regulaminu dostępne są w siedzibie Organizatora  

w Dziale Obsługi Klienta oraz na stronie www.dinersclub.pl. 

2. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają wpływu na uprawnienia nabyte podczas Kampanii. 

4. W sytuacjach nieokreślonych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

 

Warszawa, 1 października 2018 r. 



Tabela Opłat i Prowizji dla kart Diners Club obowiązująca w okresie trwania 
Kampanii „Tanie kredytowanie z kartą Diners Club ed. II” 
 

[1 października 2018 r.] 

I. Dla kart kredytowych prywatnych Diners Club  
 
 

Opłaty i Prowizje 
Diners Club  
TRAVELER 

Diners Club  
Klasyczna 

Diners Club 
 LOT 

Diners Club 
PREMIUM 
VINTAGE 

Opłata Roczna za Kartę Główną1  100 zł 300 zł 350 zł 1000 zł 

Opłata Roczna za Kartę Dodatkową1 50 zł 150 zł 175 zł 0 zł2/500 zł3 

Opłata Roczna za kartę dla członków programu Miles & More o statusie Senator/HON n/d 0 zł n/d 

Opłata za Roczna Program Premiowy n/d 50 zł 0 zł 

Opłata za Roczna Program Lojalnościowy DC 0 zł n/d 0 zł4 

Opłata za wydanie karty zastępczej lub wymianę karty 0 zł 

Opłata za operacje bezgotówkowe 0% 

Prowizja za wypłatę gotówki 5%, 4%5 

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego   *6 

Oprocentowanie operacji bezgotówkowych i gotówkowych - odsetki umowne **7,8 

Opłata za ubezpieczenie podczas uprawiania sportów zimowych i rowerowych n/d 0 zł 

Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku opłacenia kosztów 
podróży kartą Diners Club 

0 zł n/d 

Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku braku opłacenia 
kosztów podróży kartą Diners Club - naliczana miesięcznie z góry9 

10 zł  n/d 

Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku braku opłacenia 
kosztów podróży kartą Diners Club lub gdy Posiadacz/Użytkownik nie przystąpił do opłaty 
miesięcznej, o której mowa powyżej, lub przekroczył liczbę aktywacji 

67 zł n/d 

Opłata za przesłanie Wyciągu w formie papierowej pocztą 5 zł 

Opłata za Duplikat Wyciągu w formie papierowej 5 zł 

Opłata za udostępnienie elektronicznego wyciągu przez usługę e-Konto 0 zł 

Usługa e-Konto 0 zł 

Wstęp do saloników lotniskowych Diners Club  100 zł 0 zł10/100 zł11 

 

Reprezentatywny przykład RRSO dla kredytowych kart głównych Diners Club  

Wyliczenie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) i Całkowitego kosztu kredytu w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 
roku (Dz.U. Nr 126. Poz. 715 ze zm.) dla kart prywatnych Diners Club zostało dokonane przy założeniu jednorazowego wykorzystania całej kwoty kredytu na Karcie (Limit 
Kredytowy), poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w terminie do jednego miesiąca od daty otrzymania Karty i spłaconej w ciągu 12 miesięcy od daty Operacji,  
z uwzględnieniem Opłaty Rocznej dla danego typu Karty, zgodnie z obowiązującą promocyjną Tabelą Opłat i Prowizji dla kart Prywatnych oraz niewystąpienia o Kartę/Karty 
Dodatkowe, nieponoszenia kosztów ubezpieczenia, saloników lotniskowych, rezygnacji z papierowych Wyciągów i zalogowania się do e-Konta, terminowej spłaty Wyciągów przez 
Posiadacza Karty. 

 
 

Typ Produktu/Karta Główna Diners Club TRAVELER Diners Club Klasyczna Diners Club LOT 
Diners Club 

 PREMIUM VINTAGE 

Oprocentowanie ***5,6 

Limit Kredytowy 3 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 30 000 zł 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania  13,39% 10,74% 11,39% 13,39% 

Całkowity koszt kredytu  221,82 zł 909,11 zł 959,11 zł 2218,22 zł 
 

 

Wysokość RRSO oraz Całkowitego kosztu kredytu może się różnić od podanego w reprezentatywnym przykładzie jeżeli Posiadacz będzie korzystał z Karty w inny sposób niż 
przewidziany w ww. przykładzie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.  
Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 01. 10.2018 r.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Opłata Roczna w ramach oferty standardowej. 

2 Opłata Roczna obowiązująca dla trzech pierwszych kart dodatkowych. 
3 Opłata Roczna dla czwartej i kolejnych kart dodatkowych. 
4 Możliwość zamiany Programu Premiowego na Program Lojalnościowy bez opłat.  
5
 Prowizja za wypłatę gotówki wynosi 5%. W ramach Kampanii: „Tanie wypłacanie kartą Diners Club” trwającej w okresie 01.11.2018 r. – 31.03.2019 r., prowizja za wypłatę gotówki 

wynosi 4%. 
6 Odsetki umowne od zadłużenia przeterminowanego na kartach ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) i stanowią dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie równe są stopie referencyjnej plus 5,5 punktów procentowych). W przypadku 
zmiany wysokości stopy referencyjnej NBP, wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego ulega automatycznie zmianie. Aktualna stopa referencyjna NBP publikowana jest 
na stronie www.nbp.pl.    
7
 Odsetki umowne od kredytu płatniczego udzielonego w karcie, ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 

(NBP) i stanowią 80% umownych odsetek maksymalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmiany stopy referencyjnej przez NBP, stopa umownych 
odsetek od kredytu płatniczego ulega automatycznie zmianie. Aktualna stopa referencyjna publikowana jest na stronie www.nbp.pl. 
8 Odsetki umowne od kredytu płatniczego udzielonego w karcie, ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) i stanowią 60% umownych odsetek maksymalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Oprocentowanie zgodne z Regulaminem Kampanii „Tanie kredytowanie 
z kartą Diners Club ed. II”; obowiązuje w okresie 01.10.2018 r. – 14.04.2019 r. w zależności od typu karty, zgodnie z Regulaminem Kampanii. W przypadku zmiany stopy 
referencyjnej przez NBP, stopa umownych odsetek od kredytu płatniczego ulega automatycznie zmianie. Aktualna stopa referencyjna publikowana jest na stronie www.nbp.pl. 
9 Pakiet daje możliwość skorzystania z 5 bezpłatnych aktywacji w ciągu roku kalendarzowego (maks. 1 aktywacja w miesiącu). Opłata nie będzie pobierana od kart, które dokonają 
Operacji na łączną kwotę min. 2 000 zł w Cyklu Rozliczeniowym. 
10

 Dotyczy 5 wizyt w roku (dla karty Diners Club PREMIUM VINTAGE – 10 wizyt) pod warunkiem wykonania kartą Diners Club Operacji na min. kwotę 1 000 zł w ciągu 30 dni 
liczonych wstecz od daty wizyty w saloniku. 
11 Opłata za każdą kolejną wizytę po 5 wizytach (dla karty Diners Club PREMIUM VINTAGE – po 10 wizytach), lub niespełnienie warunku, o którym mowa w przypisie 10. 

http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/


Tabela Opłat i Prowizji dla kart Diners Club obowiązująca w okresie trwania 
Kampanii „Tanie kredytowanie z kartą Diners Club ed. II” 
 

[1 października 2018 r.] 

II. Dla kart prywatnych obciążeniowych Diners Club z usługą „Potrzebujesz-Kredytujesz” 
 

 

Reprezentatywny przykład RRSO dla obciążeniowych kart głównych prywatnych Diners Club z usługą „Potrzebujesz-Kredytujesz” 

Wyliczenie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) i Całkowitego kosztu kredytu w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy o  kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 
2011 roku (Dz.U. Nr 126. Poz. 715 ze zm.) dla kart prywatnych Diners Club zostało dokonane przy założeniu jednorazowego wykorzystania całej kwoty kredytu na Karcie 
(Limit Kredytowy), poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w terminie do jednego miesiąca od daty otrzymania Karty i spłaconej w ciągu 12 miesięcy od daty 
Operacji, z uwzględnieniem 1/12 Opłaty Rocznej dla danego typu Karty, zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla kart Prywatnych oraz nie wystąpienia  
o Kartę/Karty Dodatkowe, nieponoszenia kosztów ubezpieczenia, saloników lotniskowych, rezygnacji z papierowych Wyciągów  i zalogowania się do e-Konta, terminowej 
spłaty Wyciągów przez Posiadacza Karty. 

 
 

Typ Produktu/Karta Główna 
 

Diners Club Klasyczna 
 

Diners Club LOT 
Diners Club 
PREMIUM 

VINTA
GE 

Oprocentowanie  ***15,16 

Limit Wydatków 15 000 zł 15 000 zł 30 000 
zł Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,74% 11,39% 12,05
% Całkowity koszt kredytu 909,11 zł 959,11 zł 2018,22 
zł  

Wysokość RRSO oraz Całkowitego kosztu kredytu może się różnić od podanego w reprezentatywnym przykładzie jeżeli Posiadacz będzie korzystał z Karty w inny sposób niż 
przewidziany w ww. przykładzie. Wysokość RRSO oraz Całkowitego kosztu kredytu nie uwzględnia obniżonego oprocentowania w Kampanii „Tanie kredytowanie z kartą Diners 
Club ed. II”. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Sporządzono  w oparciu o informacje własne z dnia 
01.10.2018 r. 
 
 
 
 

                                                           
12

 Opłata Roczna w ramach oferty standardowej. Karty Główne wydawane do 31.03.2016 r. 
13 Opłata Roczna obowiązująca dla trzech pierwszych kart dodatkowych. 
14 Opłata Roczna dla czwartej i kolejnych kart dodatkowych. 
15 Możliwość zmiany Programu Premiowego na Program Lojalnościowy bez opłat. 
16

 Prowizja za wypłatę gotówki wynosi 5%. W ramach Kampanii: „Tanie wypłacanie kartą Diners Club” trwającej w okresie 01.11.2018 r. – 31.03.2019 r., prowizja za wypłatę 
gotówki wynosi 4%. 
17 Odsetki umowne od zadłużenia przeterminowanego na kartach ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) i stanowią dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie równe są stopie referencyjnej plus 5,5 punktów procentowych). W przypadku 
zmiany wysokości stopy referencyjnej NBP, wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego ulega automatycznie zmianie. Aktualna stopa referencyjna NBP publikowana jest 
na stronie www.nbp.pl.    
18

 Odsetki umowne od kredytu płatniczego udzielonego w karcie, ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) i stanowią 80% umownych odsetek maksymalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmiany stopy referencyjnej przez NBP, stopa umownych 
odsetek od kredytu płatniczego ulega automatycznie zmianie. Aktualna stopa referencyjna publikowana jest na stronie www.nbp.pl. 
19 Odsetki umowne od kredytu płatniczego udzielonego w karcie, ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) i stanowią 60% umownych odsetek maksymalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Oprocentowanie zgodne z Regulaminem Kampanii „Tanie kredytowanie 
z kartą Diners Club ed. II”; obowiązuje w okresie 01.10.2018 r. – 14.04.2019 r. w zależności od typu karty, zgodnie z Regulaminem Kampanii. W przypadku zmiany stopy 
referencyjnej przez NBP, stopa umownych odsetek od kredytu płatniczego ulega automatycznie zmianie. Aktualna stopa referencyjna publikowana jest na stronie www.nbp.pl. 
20 Pakiet daje możliwość skorzystania z 5 bezpłatnych aktywacji w ciągu roku kalendarzowego (maks. 1 aktywacja w miesiącu). Opłata nie będzie pobierana od kart, które dokonają 
Operacji na łączną kwotę min. 2 000 zł w Cyklu Rozliczeniowym. 
21

 Dotyczy 5 wizyt w roku (dla kart Diners Club PREMIUM VINTAGE – 10 wizyt) pod warunkiem wykonania kartą Diners Club Operacji na min. kwotę 1000 zł w ciągu 30 dni liczonych 
wstecz od daty wizyty w saloniku. 
22 Opłata za każdą kolejną wizytę po 5 wizytach (dla kart Diners Club VINTAGE – po 10 wizytach), lub niespełnienie warunku, o którym mowa w przypisie 21. 

Opłaty i Prowizje 
Diners Club  
Klasyczna 

Diners Club 
 LOT 

Diners Club 
PREMIUM VINTAGE 

Opłata Roczna za Kartę Główną12 300 zł 350 zł 800 zł 

Opłata Roczna za Kartę Dodatkową  150 zł 175 zł 0 zł13/400 zł14 

Opłata Roczna za kartę dla członków programu Miles & More o statusie 
Senator/HON 

n/d 0 zł n/d 

Opłata za Program Premiowy 50 zł 0 zł 

Opłata za Program Lojalnościowy n/d 0 zł15 

Opłata za wydanie karty zastępczej 0 zł 

Opłata za operacje bezgotówkowe 0% 

Prowizja za wypłatę gotówki 5%, 4%16 

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego   *17 

Oprocentowanie operacji bezgotówkowych i gotówkowych - odsetki umowne **18,19 

Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku opłacenia 
kosztów podróży kartą Diners Club 0 zł 

Opłata za ubezpieczenie podczas uprawiania sportów zimowych i rowerowych n/d 0 zł 

Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku braku 
opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club - naliczana miesięcznie z góry20 10 zł n/d 

Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku braku 
opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club lub gdy Posiadacz/Użytkownik nie 
przystąpił do opłaty miesięcznej o której mowa powyżej lub przekroczył liczbę 
aktywacji 67 zł n/d 

Opłata za przesłanie Wyciągu w formie papierowej pocztą 5 zł 

Opłata za Duplikat Wyciągu w formie papierowej 5 zł 

Opłata za udostępnienie elektronicznego wyciągu przez usługę e-Konto 0 zł 

Usługa e-Konto 0 zł 

Wstęp do saloników lotniskowych Diners Club  0 zł21/100 zł22 

  



Tabela Opłat i Prowizji dla kart Diners Club obowiązująca w okresie trwania 
Kampanii „Tanie kredytowanie z kartą Diners Club ed. II” 
 

[1 października 2018 r.] 

III. Dla kart kredytowych firmowych Diners Club 
 

Opłata Roczna za Kartę23  50 zł 1000 zł 

Opłata za Program Premiowy n/d 0 zł 

Opłata za Program Lojalnościowy 0 zł24 

Opłata za wydanie karty zastępczej lub wymianę karty 0 zł 

Opłata za operacje bezgotówkowe 0% 

Prowizja za wypłatę gotówki 5%, 4%25 

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego  *26 

Oprocentowanie operacji bezgotówkowych i gotówkowych - odsetki umowne **27,28 

Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku opłacenia kosztów podróży kartą 
Diners Club 

0 zł n/d 

Opłata za ubezpieczenie podczas uprawiania sportów zimowych i rowerowych n/d 0 zł 

Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku braku opłacenia kosztów podróży 
kartą Diners Club - naliczana miesięcznie z góry29 

10 zł n/d 

Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku braku opłacenia kosztów podróży 
kartą Diners Club lub gdy Posiadacz/Użytkownik nie przystąpił do opłaty miesięcznej o której mowa powyżej 
lub przekroczył liczbę aktywacji 

67 zł n/d 

Opłata za przesłanie Wyciągu w formie papierowej pocztą 5 zł 

Opłata za Duplikat Wyciągu w formie papierowej 5 zł 

Opłata za udostępnienie elektronicznego wyciągu przez usługę e-Konto dla klientów firmowych 0 zł 

Usługa e-Konto dla klientów firmowych 0 zł 

Wstęp do saloników lotniskowych Diners Club  100 zł 0 zł30/100 zł31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Opłata Roczna w ramach oferty standardowej. 
24 W przypadku karty Diners Club PREMIM VINTAGE możliwość zamiany Programu Premiowego na Program Lojalnościowy bez opłat. 
25 Prowizja za wypłatę gotówki wynosi 5%. W ramach Kampanii: „Tanie wypłacanie kartą Diners Club” trwającej w okresie 01.11.2018 r. – 31.03.2019 r., prowizja za wypłatę 
gotówki wynosi 4%. 
26 Odsetki umowne od zadłużenia przeterminowanego na kartach ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) i stanowią dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie równe są stopie referencyjnej plus 5,5 punktów procentowych). W przypadku 
zmiany wysokości stopy referencyjnej NBP, wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego ulega automatycznie zmianie. Aktua lna stopa referencyjna NBP publikowana jest 
na stronie www.nbp.pl.    
27 Odsetki umowne od kredytu płatniczego udzielonego w karcie, ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) i stanowią 80% umownych odsetek maksymalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmiany stopy referencyjnej przez NBP, stopa umownych 
odsetek od kredytu płatniczego ulega automatycznie zmianie. Aktualna stopa referencyjna publikowana jest na stronie  www.nbp.pl 
28

 Odsetki umowne od kredytu płatniczego udzielonego w karcie, ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) i stanowią 60% umownych odsetek maksymalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Oprocentowanie zgodne z Regulamin em Kampanii „Tanie 
kredytowanie z kartą Diners Club ed. II”; obowiązuje w okresie 01.10.2018 r. – 14.04.2019 r. w zależności od typu karty, zgodnie z Regulaminem Kampanii. W przypadku zmiany 
stopy referencyjnej przez NBP, stopa umownych odsetek od kredytu płatniczego ulega automatycznie zmianie. Aktualna stopa referencyjna publikowana jest na stronie 
www.nbp.pl. 
29 Pakiet daje możliwość skorzystania z 5 bezpłatnych aktywacji w ciągu roku kalendarzowego (maks. 1 aktywacja w miesiącu). Opłata nie będzie pobierana od kart, które dokonają 
Operacji na łączną kwotę min. 2 000 zł w Cyklu Rozliczeniowym. 
30

 Dotyczy 10 wizyt w saloniku pod warunkiem wykonania kartą Diners Club PREMIUM VINTAGE Operacji na min. kwotę 1 000 zł w ciągu  30 dni liczonych wstecz od daty wizyty  
w saloniku. 
31 Opłata za każda kolejna wizytę po 10 wizytach, lub niespełnienie warunku, o którym mowa w przypisie 30. 

Opłaty i Prowizje 
Diners Club  
TRAVELER 

Diners Club 
PREMIUM 
VINTAGE 



Tabela Opłat i Prowizji dla kart Diners Club obowiązująca w okresie trwania 
Kampanii „Tanie kredytowanie z kartą Diners Club ed. II” 
 

[1 października 2018 r.] 

IV. Dla kart obciążeniowych firmowych Diners Club z usługą „Potrzebujesz-Kredytujesz” 
 

Opłaty i Prowizje 
 

Diners Club Klasyczna 
 

Diners Club LOT 

Opłata Roczna za Kartę32 150 zł 100 zł 
Opłata za Program Premiowy 50 zł 0 zł 
Opłata Roczna za kartę dla członków programu Miles & More o statusie Senator/HON n/d 0 zł 
Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego *33 
Oprocentowanie operacji bezgotówkowych i gotówkowych – odsetki umowne **34,35 

Opłata za wydanie karty zastępczej    0 zł 

Opłata za operacje bezgotówkowe 0% 

Prowizja za wypłatę gotówki 5%, 4%36 
Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku opłacenia kosztów podróży 0 zł 

 Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku braku opłacenia kosztów    
podróży kartą Diners Club - naliczana miesięcznie z góry37 

 

 
10 zł 

Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku braku opłacenia kosztów podróży 
kartą Diners Club lub gdy Posiadacz/Użytkownik nie przystąpił do opłaty miesięcznej o której mowa 
powyżej lub przekroczył liczbę aktywacji 

 

 
67 zł 

Opłata za przesłanie Wyciągu w formie papierowej pocztą 5 zł 
Opłata za Duplikat Wyciągu w formie papierowej 5 zł 
Opłata za udostępnienie elektronicznego wyciągu przez usługę e-Konto 0 zł 
Usługa e-Konto 0 zł 
Wstęp do saloników lotniskowych Diners Club 0 zł38/100 zł39 

 

                                                           
32

 Opłata Roczna w ramach oferty standardowej. 
33 Odsetki umowne od zadłużenia przeterminowanego na kartach ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) i stanowią dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie równe są stopie referencyjnej plus 5,5 punktów procentowych). W przypadku 
zmiany wysokości stopy referencyjnej NBP, wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego ulega automatycznie zmianie. Aktualna stopa referencyjna NBP publikowana jest 
na stronie www.nbp.pl. 
34 Odsetki umowne od kredytu płatniczego udzielonego w karcie, ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) i stanowią 80% umownych odsetek maksymalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmiany stopy referencyjnej przez NBP, stopa umownych 
odsetek od kredytu płatniczego ulega automatycznie zmianie. Aktualna stopa referencyjna publikowana jest na stronie www.nbp.pl 
35

 Odsetki umowne od kredytu płatniczego udzielonego w karcie, ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) i stanowią 60% umownych odsetek maksymalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Oprocentowanie zgodne z Regulaminem Kampanii „Tanie kredytowanie 
z kartą Diners Club ed. II”; obowiązuje w okresie 01.10.2018 r. – 14.04.2019 r. w zależności od typu karty, zgodnie z Regulaminem Kampanii. W przypadku zmiany stopy 
referencyjnej przez NBP, stopa umownych odsetek od kredytu płatniczego ulega automatycznie zmianie. Aktualna stopa referencyjna publikowana jest na stronie www.nbp.pl. 
36

 Prowizja za wypłatę gotówki wynosi 5%. W ramach Kampanii: „Tanie wypłacanie kartą Diners Club” trwającej w okresie 01.11.2018 r. – 31.03.2019 r., prowizja za wypłatę 
gotówki wynosi 4%. 
37 Pakiet daje możliwość skorzystania z 5 bezpłatnych aktywacji w ciągu roku kalendarzowego (maks. 1 aktywacja w miesiącu). Opłata nie będzie pobierana od kart, które dokonają 
Operacji na łączną kwotę min. 2 000 zł w Cyklu Rozliczeniowym. 
38 Dotyczy 5 wizyt w roku pod warunkiem wykonania kartą Diners Club Operacji na min. kwotę 1000 zł w ciągu 30 dni liczonych wstecz od daty wizyty w saloniku.  
39 Opłata za każda kolejna wizytę po 5 wizytach, lub niespełnienie warunku, o którym mowa w przypisie 38. 
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