
Wypełnia Diners Club Polska Sp. z o.o.

wniosek o wydanie karty dodatkowej diners club/
umowa o kartę dodatkową diners club

Nota wewnętrzna

Podpisy uprawnionych osób

Wypełnia Diners Club Polska Sp. z o.o.

Miejsce i data

Podpis Posiadacza Karty Głównej Podpis Wnioskodawcy (Użytkownika) będący jednocześnie
wzorem podpisu

Diners Club Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000025953, NIP: 527-17-28-928, REGON 012411231, kapitał zakładowy (wpłacony) 7 500 000 zł, zarejestrowana w Rejestrze
Dostawców Usług Płatniczych Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP16/2013, www.dinersclub.pl, tel.:+48 22 826 07 66, fax:+48 22 826 07 68, e-mail: customer.services@dinersclub.pl 09
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Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej we Wniosku/Umowie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Wydawania i Używania Kart Prywatnych Diners Club z dnia
15.03.2013 r. dołączonym do tego Wniosku/Umowy, stanowiącym integralną część Umowy. Prosimy o przesłanie do DC wypełnionego i opatrzonego podpisem formularza Wniosku/Umowy.
Po podpisaniu przez DC Umowa zostanie przesłana do Posiadacza wraz z Kartą.

Proszę o wydanie Karty Dodatkowej dla: Małżonek(a) Syn Córka Inna osoba

Wnioskowany Limit Wydatków dla Karty Dodatkowej

Numer Karty Głównej Diners Club:

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Wydawania i Używania Kart Prywatnych Diners Club z dnia 15.03.2013 r. dołączonego do niniejszego Wniosku/Umowy oraz dostępnego na stronie internetowej
www.dinersclub.pl w zakładce „Do Pobrania”, akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz wnoszę o wydanie Karty.
Oświadczam także, że podane przeze mnie dane są prawdziwe i kompletne, wyrażam zgodę na weryfikację przez DC danych zawartych w dokumentach niezbędnych do wydania Karty oraz przyjmuję do wiadomości, że DC może odrzucić Wniosek bez
podania przyczyn. Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie aktualnie i w przyszłości danych osobowych udostępnionych
DC w niniejszym Wniosku.
Jednocześnie przyjmuje do wiadomości i potwierdzam, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Diners Club Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 12.
2. Dane zbierane są w związku z wydaniem i obsługą Karty i mogą być przetwarzane w celu rozpatrywania Wniosku oraz realizacji Umowy.
3. Zebrane dane mogą być udostępniane w celach opisanych w pkt 2 podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: w ustawie prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 Nr 72, poz. 665

z późn. zm.), ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych z dnia 09.04.2010 r. (Dz.U. z 2010 r Nr 80, poz. 530) oraz ustawie o usługach płatniczych z dnia 19.08.2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175).

4. Jako Użytkownik wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr
144, poz 1204) dotyczących produktów i usług oferowanych przez DC.

5. Jako Użytkownik wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych DC oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr 144, poz 1204) w celach marketingowych podmiotów współpracujących z DC przez czas i w zakresie współpracy z DC.

6. a) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(t.j., Dz.U. 2002 r. Nr. 72 poz. 665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Diners Club Polska Sp. z o.o. do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. z siedzibą wWarszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków
Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.

b) Na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j., Dz.U. 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz. U. Nr 81, poz.530 z późn. zm.) w imieniu firmy niniejszym upoważniam Diners Club Polska Sp. z o.o. do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 danych gospodarczych
z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i ryzyka kredytowego.

7 Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz.530), niniejszym upoważniam Diners Club Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.

8. Przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
Oświadczam także, że jestem świadomy(a) faktu, iż z chwilą podpisania niniejszego Wniosku przez DC zawieram z DC Umowę o wydanie i używanie Karty.
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* Warunki zmiany stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego są zawarte w Tabeli Opłat i Prowizji.

Stopa oprocentowania
zadłużenia

przeterminowanego
na dzień zawarcia

Umowy*

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej we Wniosku/Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Kart Prywatnych Diners Club z dnia 15.06.2017 r. 
dołączonym do tego Wniosku/Umowy, stanowiącym integralną część Umowy. Prosimy o przesłanie do DC wypełnionego i opatrzonego podpisem formularza Wniosku/Umowy. 
Po podpisaniu przez DC Umowa zostanie przesłana do Posiadacza wraz z Kartą.

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) sięz warunkami na jakich zostanie wydana Karta, zawartymi w Formularzu Informacyjnym Tabeli Opłat i Prowizji z dn. 01.04.2016 r. oraz Regulaminie Kart Prywatnych Diners Club  
z dnia 15.06.2017 r. dołączonego do niniejszego Wniosku/Umowy oraz dostępnego na stronie internetowej www.dinersclub.pl w zakładce „Do Pobrania”, akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz wnoszę o wydanie Karty.
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