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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, www.dinersclub.pl, tel.: +48 22 826 07 66, fax: +48 22 826 07 68,
e-mail: customer.services@dinersclub.pl

Prosimy o przesłanie do DC wypełnionego i opatrzonego podpisem formularza Rejestracji. Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w formularzu, mają
znaczenie nadane im w znajdującym się na odwrocie Regulaminie Programu Premiowego dla Kart Firmowych PKO Diners Club Standard oraz PKO Diners Club Executive z dnia
26.04.2013 r.

Informujemy, że podane powyżej dane kontaktowe zostaną potraktowane jako aktualizacja danych obecnych w systemie DC.

Numer karty Programu Miles & More do przelewania punktów Programu Premiowego

Numer karty Diners Club objętej Programem Premiowym

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem z dnia 26.04.2013 r. wydrukowanym na odwrocie tego formularza i akceptuję wszystkie
jego postanowienia.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, kompletne i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji działań związanych z moim udziałem w Programie Premiowym zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926) oraz zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych,
ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie.

Wyrażam zgodę * / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych DC w niniejszym formularzu w celach marketingowych DC.

Wyrażam zgodę * / nie wyrażam zgody * na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych/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) dotyczących produktów i usług oferowanych przez DC.

Wyrażam zgodę * / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych DC oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych/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.

* zaznaczyć wybrane pole znakiem „x”
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REGULAMIN PROGRAMU PREMIOWEGO DLA KART FIRMOWYCH PKO DINERS CLUB STANDARD

ORAZ PKO DINERS CLUB EXECUTIVE

Niniejszy Regulamin dotyczy zasad przystąpienia do Programu Premiowego kart firmowych PKO Diners

Club Standard oraz PKO Diners Club Executive.

1. Definicje

W Regulaminie oraz formularzu terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Bank – PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15.

DC – Diners Club Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 12.

Karta – karta płatnicza Diners Club wydana przez Bank.

Konto Karty – zindywidualizowany rachunek ewidencyjny prowadzony przez DC, na którym rejestrowane

są Operacje Użytkownika dokonane Kartą, wpłaty oraz inne obciążenia zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

Konto Milowe Miles & More (dalej: Konto Milowe) – konto założone dla uczestników Programu

Miles & More w celu rejestrowania i przeliczania mil zgromadzonych przez danego uczestnika.

Konto Punktowe DC – rachunek ewidencyjny prowadzony przez DC, na którym rejestrowana jest liczba

Punktów DC.

Mile Miles & More (dalej: Mile) – podstawowe jednostki księgowe w Programie Miles & More, które

zapisywane są na Koncie Milowym Posiadacza.

Operacja – wypłata gotówki albo dokonanie zapłaty przy użyciu Karty.

Posiadacz – firma, której została wydana Karta.

Program Miles & More (dalej: Program M&M) – program dla osób często podróżujących, w ramach

którego uczestnicy premiowani są za korzystanie z usług linii lotniczych biorących udział w programie

Miles & More. Operatorem i organizatorem programu są linie lotnicze Lufthansa. Współoperatorem pro-

gramu na rynku polskim są Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 17 Stycznia 39.

Program Premiowy – program dla Użytkowników, w ramach którego uczestnicy premiowani są za doko-

nywane operacje. Organizatorem Programu jest DC. Zasady Programu określa Regulamin Programu

Premiowego dla kart firmowych PKO Diners Club Standard oraz PKO Diners Club Executive.

Punkty DC – podstawowe jednostki księgowe w Programie Premiowym, które zapisywane są na Koncie

Punktowym DC Posiadacza Karty objętej programem.

Regulamin – Regulamin Programu Premiowego dla kart firmowych PKO Diners Club Standard i PKO

Diners Club Executive.

Rejestracja Konta Programu Premiowego – formularz Rejestracji konta Programu Premiowego

w systemie DC dla kart firmowych PKO Diners Club Standard oraz PKO Diners Club Executive.

Umowa – umowa o wydanie i używanie Karty.

Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego

rzecz Operacji za pomocą Karty.

Warunki Uczestnictwa w Programie Miles & More (dalej:Warunki Uczestnictwa w Programie M&M)

– zasady i warunki gromadzenia mil, odbioru nagród oraz ogólnych procedur Programu M&M dostępne

na stronie www.miles-and-more.pl.

Wyciąg – zestawienie Operacji dokonanych przy użyciu Karty w okresie rozliczeniowym Karty oraz opłat

i prowizji z tym związanych, określające saldo zadłużenia.

2. Przystąpienie do Programu Premiowego

2.1. Posiadacze/Użytkownicy kart firmowych PKO Diners Club Standard i PKO Diners Club Executive

stają się członkami Programu Premiowego z chwilą wydania Karty. Poprzez wypełnienie formularza

Rejestracji Konta Programu Premiowego wskazują oni Konto Milowe, na które powinny być przele-

wane zebrane przez nich Punkty DC.

3. Konto Punktowe DC

3.1. DC prowadzi Konto Punktowe DC, na którym zbierane są Punkty DC uzyskiwane poprzez korzys-

tanie z Karty.

3.2. Salda na Koncie Punktowym DC nie można przenosić na Konta Punktowe DC innych Kart, ani łączyć

ich z saldami na Kontach Punktowych innych Kart.

4. Nabywanie Punktów DC

4.1. Za każde 5,00 PLN Operacji zrealizowanej Kartą, na Konto Punktowe DC przyznawany jest jeden

Punkt DC. Podstawą obliczenia liczby Punktów DC jest każda pojedyncza Operacja dokonana Kartą,

z wyjątkiem Operacji w kasynach, wypłat gotówki, płatności na stacjach paliw. Operacjami nieuję-

tymi w podstawę obliczenia Punktów DC są opłaty roczne, opłaty za nieterminowe regulowanie

należności, koszty upomnień, koszty windykacji oraz wszystkie rodzaje uznań (premie, uznania i obcią-

żenia wtórne) przekazywane Posiadaczowi przez DC lub osobę trzecią. Każda ważna Operacja

dzielona jest przez 5, przy czym wynik stanowi całkowitą liczbę Punktów DC zaokrągloną w dół

do pełnych Punktów DC, zapisywaną na Konto Punktowe DC.

4.2. Użytkownik otrzymuje informacje o Punktach DC zebranych na swoim Koncie Punktowym DC

na Wyciągu. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu względem całkowitej liczby Punktów DC w ciągu

30 dni od daty wystawienia Wyciągu, uznaje się, że zgadza się ze wskazaną liczbą Punktów DC.

5. Przenoszenie Punktów DC

5.1. Punkty DC mogą być wykorzystywane w ramach Programu Premiowego zgodnie z jego zmienną

zawartością przedmiotową, w tym m.in. w sposób opisany w pkt 5.2 i 5.3 Regulaminu. Aktualna

zawartość przedmiotowa Programu Premiowego prezentowana jest na stronie internetowej

www.dinersclub.pl.

5.2. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić DC chęć przeniesienia Punktów DC na wskazane w Formu-

larzu Rejestracji Konto Milowe w Programie M&M.

5.3. Punkty DC można przenosić w pakietach po 200 Punktów DC przy czym jeden Punkt DC jest równy

1 Mili. Wykorzystanie Punktów DC przeniesionych na Konto Milowe podlega warunkom ustalonym

w Warunkach Uczestnictwa w Programie M&M.

6. Ważność Punktów DC

6.1. Wszystkie Punkty DC są ważne przez 24 miesiące od daty sporządzenia Wyciągu zgodnie z pkt 4

Regulaminu.

6.2. Punkty DC tracą ważność po upływie 90 dni od dnia rozwiązania Umowy.

6.3. W przypadku śmierci Użytkownika nie powstają żadne wzajemne roszczenia w odniesieniu

do Punktów DC.

6.4. Jeżeli DC prowadzi postępowanie windykacyjne w stosunku do Posiadacza/Użytkownika, Posia-

dacz/Użytkownik traci zebrane Punkty DC.

6.5. DC zastrzega sobie prawo do anulowania Punktów DC naliczanych za Operacje sprzeczne z obowią-

zującymi przepisami prawa lub wykorzystywanych sprzecznie z Regulaminem.

7. Zmiany Programu Premiowego

7.1. DC jest upoważniony do zmiany Regulaminu w każdej chwili lub do zakończenia Programu

Premiowego w każdej chwili bez zastępowania go innym programem. W przypadku zakończenia

Programu Premiowego liczba Punktów DC na Koncie Punktowym DC zostaje zaokrąglona w górę

do najbliższej wielokrotności liczby 200.Ważność Punktów DC wygasa w ciągu 6 miesięcy od zakoń-

czenia programu, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

7.2. Wszelkie zmiany Regulaminu i warunków Programu Premiowego będą publikowane na stronie

www.dinersclub.pl najpóźniej 3 dni przed datą wprowadzenia zmiany.

8. Korespondencja

8.1. Wszelka korespondencja odnosząca się do Programu Premiowego i Umowy będzie przesyłana

na adres Posiadacza wskazany w formularzu Rejestracji konta Programu Premiowego. Korespon-

dencja przesłana przez DC listem poleconym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na ostatni

znany adres Posiadacza uznana będzie za skutecznie doręczoną.

8.2. Zmianę danych kontaktowych w formularzu Rejestracji konta Programu Premiowego, DC traktuje

jako aktualizację danych kontaktowych Posiadacza.

9. Ochrona i wymiana informacji

9.1. Dane osobowe dotyczące Posiadacza/Użytkownika są przetwarzane przez DC zgodnie z wyrażoną

na formularzu Rejestracji Konta Programu Premiowego zgodą i podlegają ochronie zgodnie

z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

9.2. Dane osobowe Posiadacza i Użytkownika mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w zakre-

sie niezbędnym do obsługi Programu Premiowego.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Prawem właściwym dla formularza Rejestracji Konta Programu Premiowego i Regulaminu jest

prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z formularza Rejestracji Konta Programu Premiowego

i Regulaminu lub z nimi związane można wytoczyć według ogólnych przepisów o właściwości.

Warszawa, 26 kwietnia 2013 r.


