
 

REGULAMIN KAMPANII PROMOCYJNEJ KART DINERS CLUB TRAVELER  

„Wyrusz w podróż z kartą Diners Club TRAVELER”  

§1. Organizator Kampanii 

Niniejszy Regulamin określa zasady Kampanii promocyjnej kart Diners Club pod nazwą: „Wyrusz w podróż  

z kartą Diners Club TRAVELER” (zwanej dalej „Kampanią”), organizowanej przez Diners Club Polska Sp. z o.o. 

(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 w okresie: 1 kwietnia 2019 r. –  
30 czerwca 2019 r. 

2. W Kampanii biorą udział wszystkie osoby, które w okresie trwania Kampanii złożą wniosek o wydanie 
prywatnej karty kredytowej głównej Diners Club TRAVELER i otrzymają wnioskowaną kartę. 

3. W Kampanii biorą udział wszystkie osoby, które w okresie trwania Kampanii złożą wniosek o wydanie 
karty dodatkowej Diners Club TRAVELER i otrzymają wnioskowaną kartę. 

4. W Kampanii biorą udział wszystkie osoby, które w okresie trwania Kampanii podpiszą Umowę o Wydanie 
Kredytowej Karty Firmowej Diners Club oraz wystąpią i zostanie im wydana co najmniej jedna karta 
firmowa Diners Club TRAVELER.   
 

5. Kampania nie obejmuje Posiadaczy i Użytkowników kart prywatnych oraz kart firmowych Diners Club, 
którzy w dniu rozpoczęcia Kampanii są Posiadaczami/Użytkownikami dowolnej karty Diners Club  
i w trakcie trwania Kampanii chcą wymienić posiadaną kartę na kartę objętą niniejszą Kampanią. 
 

 

6. Pracownicy Organizatora (zatrudnieni zarówno na podstawie umów o pracę, jak i współpracujący na 
podstawie umów cywilnoprawnych) i ich rodziny (małżonek, zstępni, wstępni) są wyłączeni z udziału  
w Kampanii.  

§3. Zasady Kampanii 

1. Kampania polega na promocji cenowej kredytowych kart Diners Club TRAVELER, zarówno prywatnych -
głównych i dodatkowych, jak i firmowych, polegającej na obniżeniu pierwszej opłaty rocznej do 0 zł,  
z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.   

2. Warunkiem obniżenia opłaty rocznej jest dokonanie transakcji gotówkowej bądź bezgotówkowej kartą 
wydaną w ramach Kampanii na dowolną kwotę w okresie maksymalnie dwóch miesięcy następujących po 
miesiącu, w którym została wydana karta. 

3. Obniżenie opłaty rocznej będzie widoczne na wyciągu wygenerowanym po zakończeniu miesiąca,  
w którym została dokonana pierwsza transakcja. 

4. Transakcje/opłaty/prowizje o charakterze uznaniowym lub obciążeniowym, takie jak: opłaty za wizyty  
w salonikach lotniskowych, prowizje od wypłaty gotówki z bankomatu, opłaty roczne, opłata za wyciąg 
papierowy, opłata za wysyłkę karty kurierem, odsetki od nieterminowej spłaty karty oraz opłaty za usługi 
dodatkowe udostępniane Posiadaczom/Użytkownikom kart Diners Club jak: dodatkowe ubezpieczenie 
NNW, nie stanowią podstawy do obniżenia pierwszej opłaty rocznej. 

 

 



5. Kolejne opłaty roczne za karty wydane w ramach niniejszej Kampanii będą naliczane wg standardowej 

stawki opłaty rocznej dla kart Diners Club TRAVELER zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dla danego produktu 

dostępną na stronie www.dinersclub.pl. Szczegółowe informacje dotyczące opłat rocznych 

obowiązujących w ramach niniejszej Kampanii zostały zawarte w Tabelach Opłat i Prowizji, umieszczonych 

w Załączniku 1, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 

 

§4. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem promocji w ramach niniejszej Kampanii Uczestnik  

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. 

Reklamacje rozpatruje Organizator Kampanii niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty 

ich wpływu do Organizatora.  
 

2. 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. 
 

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

Regulaminu Kredytowych Kart Prywatnych Diners Club oraz Regulaminu Kredytowych Kart Firmowych 

Diners Club.  

§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. W sytuacjach nieokreślonych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

 

Warszawa, 1 kwietnia 2019 r. 

http://www.dinersclub.pl/
http://www.dinersclub.pl/


Załącznik 1. Tabela Opłat i Prowizji dla kart Diners Club TRAVELER  
wydanych w ramach Kampanii: „Wyrusz w podróż z kartą Diners Club TRAVELER”. 
Obowiązuje w terminie: 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r. 
 

1 kwietnia 2019 r. 

I. Dla kart prywatnych Diners Club TRAVELER 

Opłaty i Prowizje 
Diners Club  
TRAVELER 

Opłata Roczna za Kartę Główną w pierwszym roku używania  0 zł1/100 zł2 
0 zł Opłata Roczna za Kartę Dodatkową w pierwszym roku używania 0 zł1/50 zł2 

Opłata Roczna za Kartę Główna w kolejnych latach 100 zł 

Opłata Roczna za Kartę Dodatkową w kolejnych latach 50 zł 

Opłata za Program Lojalnościowy 0 zł 

Opłata za wysyłkę Karty kurierem  25 zł 

Opłata za wydanie karty zastępczej lub wymianę karty 0 zł 

Prowizja za operacje bezgotówkowe 0% 

Prowizja za wypłatę gotówki 5% 

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego   *3 

Oprocentowanie operacji bezgotówkowych i gotówkowych - odsetki umowne **4,5 

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

0 zł 

Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku braku opłacenia 
kosztów podróży kartą Diners Club - naliczana miesięcznie z góry6  

12 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  125 zł 
 

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 Tabelą Opłat i Prowizji dla kart Prywatnych dla standardowych Opłat Rocznych 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. 
 

 

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 za Kartę Główną i Dodatkową w pierwszym roku używania wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej w okresie 
maksymalnie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym została wydana karta, zgodnie z Regulaminem Kampanii „Wyrusz w  podróż z kartą Diners Club TRAVELER”. 
2 Opłata Roczna za Kartę Główną w pierwszym roku używania wynosi 100 zł, za Kartę Dodatkową 50 zł pod warunkiem niewykonania transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej 
w okresie maksymalnie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym została wydana karta, zgodnie z Regulaminem Kampanii „Wyrusz w podróż z kartą Diners Club 
TRAVELER”. 
3 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.    
4
 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. 
5 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. III”; obowiązuje w okresie 01.04.2019 r. – 14.07.2019 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. 
6 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. 

Typ Produktu/Karta Główna Diners Club TRAVELER 

Oprocentowanie **4,5 

Limit Kredytowy 3 000 zł 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania  13,39% 

Całkowity koszt kredytu  221,82 zł 

http://www.nbp.pl/


Załącznik 1. Tabela Opłat i Prowizji dla kart Diners Club TRAVELER  
wydanych w ramach Kampanii: „Wyrusz w podróż z kartą Diners Club TRAVELER”. 
Obowiązuje w terminie: 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r. 
 

1 kwietnia 2019 r. 

 

II. Dla kart firmowych Diners Club TRAVELER 
 

Opłaty i Prowizje 
Diners Club  
TRAVELER 

Opłata Roczna za kartę w pierwszym roku używania 0 zł7/50 zł8 

Opłata Roczna za Kartę w kolejnych latach 50 zł 

Opłata za wysyłkę Karty kurierem  25 zł 

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego  *9 
 Prowizja za operacje bezgotówkowe 0% 

Oprocentowanie operacji bezgotówkowych i gotówkowych – odsetki umowne **10,11 

Prowizja za wypłatę gotówki 5% 

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

0 zł 

Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku braku opłacenia 
kosztów podróży kartą Diners Club – naliczana miesięcznie z góry12 

12 zł 

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

67 zł 

Opłata za Program Lojalnościowy 0 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 dla klientów 
firmowych 0 zł 

Usługa e-Konto dla klientów firmowych 0 zł 

Opłata za wydanie karty zastępczej lub wymianę karty 0 zł 

Wstęp do saloników – każdorazowa wizyta  125 zł 
 

                                                           
7
 Opłata Roczna za Kartę w pierwszym roku używania wynosi 0 zł, pod warunkiem wykonania transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej w okresie maksymalnie dwóch miesięcy 

następujących po miesiącu, w którym została wydana karta, zgodnie z Regulaminem Kampanii „Wyrusz w podróż z kartą Diners Club TRAVELER”. 
8 Opłata Roczna za Kartę w pierwszym roku używania wynosi 100 zł, pod warunkiem niewykonania transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej w okresie maksymalnie dwóch 
miesięcy następujących po miesiącu, w którym została wydana karta, zgodnie z Regulaminem Kampanii „Wyrusz w podróż z kartą Diners Club TRAVELER”. 
9 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.    
10

 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 
11 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. III”; obowiązuje w okresie 01.04.2019 r. – 14.07.2019 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. 
12 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. 



Formularz informacyjny dot. kredytu konsumenckiego   1 

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO  
 

1 . Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego 

Kredytodawca Diners Club Polska Sp. z o.o. 

Adres ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa 

Numer telefonu + 48 22 826 07 66 

Adres poczty elektronicznej customer.services@dinersclub.pl  

Numer faksu +48 22 826 07 68 

Adres strony internetowej www.dinersclub.pl  

Pośrednik kredytowy* Nie dotyczy 

Adres Nie dotyczy 

Numer telefonu  Nie dotyczy 

Adres poczty elektronicznej Nie dotyczy 

Numer faksu   Nie dotyczy 

Adres strony internetowej Nie dotyczy 

2. Opis cech głównych kredytu 

Rodzaj kredytu Karta kredytowa Diners Club 

Całkowita kwota kredytu 
Suma wszystkich środków pieniężnych, które 
zostaną Panu/Pani udostępnione 

Limit Kredytowy – przyznana przez DC dla Posiadacza Karty Głównej dopuszczalna kwota maksymalnego 
zadłużenia (kredytu płatniczego), do wysokości której może wraz z Użytkownikiem zadłużyć się z tytułu 
Operacji dokonanych przy użyciu Karty Głównej i Karty/Kart Dodatkowych, z uwzględnieniem opłat, prowizji 
i odsetek należnych DC 
 

Terminy i sposób wypłaty kredytu 
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma 
Pan/Pani środki pieniężne 

Kredyt w wysokości przyznanego Limitu Kredytowego zostaje udostępniony z dniem otrzymania karty. 
Każda transakcja oraz opłaty i prowizje naliczone zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji i odliczane są od Limitu 
Kredytowego. Posiadaczowi przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części zobowiązania. 
Dokonana wpłata zmniejsza saldo zadłużenia karty, zwiększając tym samym dostępny Limit Kredytowy. 

Czas obowiązywania umowy Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne 12-sto 
miesięczne okresy kredytowania, o ile Posiadacz karty lub Diners Club nie wypowie Umowy, albo nie 
nastąpią inne przyczyny wskazane w Umowie powodujące jej rozwiązanie.  

Zasady i terminy spłaty kredytu  będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach: kwota wynikająca  
z zestawienia transakcji najpóźniej w terminie wskazanym na wyciągu to jest do 24 dnia od daty 
wygenerowania wyciągu w kwocie co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty (10% wykorzystanego 
Limitu Kredytowego powiększonego o naliczone odsetki, opłaty, prowizje, nie mniej niż 100 zł. 

 kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego. Posiadaczowi przysługuje prawo do 
przedterminowej spłaty całości lub części wykorzystanego Limitu Kredytowego. Wpłaty zaksięgowane na 
Koncie Karty zmniejszają Saldo zadłużenia, zwiększając tym samym dostępny Limit Kredytowy Karty 
Głównej. 

 odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: opłata roczna za wydanie  
i możliwość korzystania z Karty naliczana z góry w każdym roku ważności Karty. Obciążenie pierwszą 
Opłatą Roczną następuje na pierwszym, wygenerowanym wyciągu po wydaniu Karty, płatna  
w terminie wskazanym na wyciągu. Opłaty, odsetki, prowizje nie podlegają kredytowaniu. 

 kolejność zaliczania spłaty karty przy braku zadłużenia przeterminowanego: na bieżące zobowiązanie 
ujęte w sporządzonym wyciągu. 

 kolejność zaliczania spłaty zadłużenia przeterminowanego: w pierwszej kolejności wpłata jest zaliczana 
na poczet kosztów jeżeli powstały (np. sądowe), odsetek naliczonych od przeterminowanego 
zadłużenia, na końcu na kapitał poczynając od tego najwcześniej wymagalnego. 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, 
które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz 
wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie 
Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt 

(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu) 
Na całkowity koszt kredytu, udzielonego konsumentowi składają się:  

 Limit Kredytowy – przyznana przez DC wysokość maksymalnego zadłużenia na Karcie.  

 Opłata Roczna – opłata roczna za wydanie i możliwość korzystania z Karty naliczana z góry  
w każdym roku ważności Karty. Obciążenie pierwszą Opłatą Roczną następuje na pierwszym, 
wygenerowanym wyciągu po wydaniu Karty, płatna w terminie wskazanym na wyciągu. 

 Prowizja za wypłatę gotówki, o ile Konsument będzie korzystał z wypłaty gotówki.  

 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.dinersclub.pl w 
Tabeli oprocentowania. 

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej 
płatności 

 opis towaru lub usługi 

Nie dotyczy 

mailto:customer.services@dinersclub.pl
http://www.dinersclub.pl/
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 cena: 

Wymagane zabezpieczenia kredytu rodzaj zabezpieczenia kredytu: potencjalnym zabezpieczeniem spłaty zobowiązania może być weksel In 
blanco jednak ostatecznie zostaje to określone w umowie. 

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje 
gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu 
wypłaconej na jej podstawie* 
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy  
o kredyt, płatności dokonywane przez 
Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej 
kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do 
zgromadzenia kapitału przez okresy i na 
zasadach określonych w umowie o kredyt lub w 
umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie 
przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty 
kredytu wypłaconej na jej podstawie 

Nie dotyczy 

3. Koszty kredytu 

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki 
jej zmiany 

 stopa oprocentowania kredytu: 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.  

 stopa stała lub zmienna z podanie stopy referencyjnej mającej zastosowania do pierwszej stopy 
oprocentowania: dwukrotność odsetek ustawowych (odsetki maksymalne) gdzie odsetki ustawowe w 
wysokości równej zmiennej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów 
procentowych. 

 wszystkie stosowane stopy procentowe w okresie obowiązywania umowy: stopa oprocentowania 
zadłużenia przeterminowanego, stopa oprocentowania  

 warunki zmiany stopy oprocentowania: − . w przypadku zmiany stopy referencyjnej przez NBP, stopa 
umownych odsetek od kredytu płatniczego ulega automatycznie zmianie. 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
Jest to całkowita koszt kredytu ponoszony przez 
konsumenta, wyrażony jako wartość 
procentowa całkowitej kwoty kredytu w 
stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc 
Panu/Pani w porównaniu oferowanych 
kredytów 

 rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 

Typ Produktu/Karta Główna Diners Club Traveler 

Opłata Roczna w pierwszym roku w przypadku wykonania 
transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej, zgodnie z 
Regulaminem „Wyrusz w podróż z kartą Diners Club Traveler” 

0 zł 

Opłata Roczna w pierwszym roku w przypadku niewykonania 
transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej, zgodnie z 
Regulaminem „Wyrusz w podróż z kartą Diners Club Traveler” 

100 zł 

Opłata Roczna w kolejnych latach 100 zł 

Oprocentowanie 8%/6%1 

Limit Kredytowy 3 000 zł 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  5,2%1/6,98%2/13,39%3 

Całkowity koszt kredytu 91,37 zł1/121,82zł2/221,82zł3 
 

1/ 6% obowiązuje w okresie 01.04.2019-14.07.2019 r.  

2/ w pierwszym roku 

3/ w kolejnych latach 

- reprezentatywny przykład oraz założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 
dla kart prywatnych głównych wydanych przez 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 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. 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. 

 Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej 
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie 
przez Pana/Panią umowy dodatkowej,  
w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej 
umowy. 

 obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: Nie dotyczy 

 rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: Nie dotyczy 

 obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: Nie dotyczy 

 rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: Nie dotyczy. 

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani 
ponieść w związku z umową o kredyt* 

Koszt opłaty rocznej z tytułu korzystania z karty. 

Koszty prowadzenia jednego lub kilku 
rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat 

środków pieniężnych 

Nie dotyczy 

Koszty korzystania z kart kredytowych* Opłata Roczna za korzystanie z karty pobrana zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji, Stopa 
oprocentowania (odsetki umowne) 

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest 
ponieść w związku z umową 

Prowizja za wypłatę gotówki 5% o ile Konsument będzie korzystał z wypłat z bankomatu. 
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Warunki, na jakich koszty związane z umową  
o kredyt mogą ulec zmianie 

Zmiana cen towarów i usług, zmiana wysokości obciążeń publiczno-prawnych związanych z wydaniem karty 
bezpośrednio i w związku z tą zmianą, zmiana oferty, zmiana stopy referencyjnej ogłaszanej przez NBP. 

Opłaty notarialne Nie dotyczy 

Skutek braku płatności 
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani 
następujące: 

 w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi 
opłatami: 

Odsetki maksymalne za opóźnienie naliczane dziennie, koszty sądowe i egzekucyjne. 

 stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: 
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.    

4. Inne ważne informacje 

Odstąpienie od umowy W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy. 
Tak 

Spłata kredytu przed terminem określonym  
w umowie 

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym  
w umowie. 
Tak  
 

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia 
prowizji za spłatę kredytu przed terminem 

W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/pani następujące koszty: 
Nie dotyczy 

Sprawdzenie w bazie danych 
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani 
udzielenia kredytu konsumenckiego na 
podstawie informacji zawartych w bazie danych 
kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest 
przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o 
wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę 
danych, w której tego sprawdzenia dokonano. 

Została Pan/pani sprawdzony/a w bazie danych: 

 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

 Za pośrednictwem InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie -  
w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz w Związku Banków Polskich. 

Prawo do otrzymania projektu umowy  
o kredyt. 
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania , na wniosek, 
bezpłatnego projektu umowy o kredyt 
konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy 
spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu 
konsumenckiego 

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt: 
Tak 

Czas obowiązywania formularza Niniejsza informacja zachowuje ważność od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość 

a) dane kredytodawcy  

Kredytodawca Diners Club Polska Sp. z o.o.  

Adres ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa 

Numer telefonu +48 22 826 07 66    

Adres poczty elektronicznej customer.services@dinersclub.pl  

Numer faksu +48 22 826 07 68 

Adres strony internetowej www.dinersclub.pl 

Rejestr* Diners Club Polska Sp. z o.o. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000025953. 

Organ nadzoru* Komisja Nadzoru Finansowego 

b) dane dotyczące umowy Nie dotyczy 

Odstąpienie od umowy  Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak 

 Sposób odstąpienia od umowy: pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, 

 Termin: 14 dni od dnia dostarczenia pierwszej Karty, 

 Skutki: obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej sumę dokonanych transakcji za czas do dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu. 

Wybór prawa właściwego* 
Do zawartej z Panem/Panią umową  
o kredyt będzie miało zastosowanie prawo: 

Prawo polskie 

Postanowienie umowy dotyczące wyboru 
prawa właściwego* 

Wskazania właściwego postanowienia umowy: 
Pkt 15.1 Regulaminu Kredytowych Kart Prywatnych Diners Club. 

mailto:customer.services@dinersclub.pl
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Język umowy* Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią 
porozumiewać w języku polskim. 

c) dane dotyczące odwołań Nie dotyczy 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów  przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: 
Tak 

 zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów:  
1. Zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, dostępnym na 

stronie: www.knf.gov.pl,  
2. Rzecznik Finansowy w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną, 

 

 

                                                           
* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku, gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju 

kredytu nie dotyczy 

http://www.knf.gov.pl/
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