
 

REGULAMIN KAMPANII SPRZEDAŻY PUNKTÓW DC 

„Punkty Diners Club dla Ciebie ed. II”  

 

§1. Organizator Kampanii 

Niniejszy Regulamin określa zasady Kampanii polegającej na sprzedaży Punktów DC pod nazwą: „Punkty 

Diners Club dla Ciebie 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 w okresie od 07 listopada 2017 r.  

do 31 grudnia 2017 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Kampanii. 

2. W Kampanii biorą udział wszystkie osoby, które są Posiadaczami kart głównych Diners Club LOT,  
Diners Club PREMIUM VINTAGE lub Użytkownikami kart: Diners Club LOT corporate,  
Diners Club PREMIUM VINTAGE corporate, PKO Diners Club STANDARD, PKO Diners Club EXECUTIVE.  

 
3. W Kampanii biorą udział wszystkie osoby, które są Posiadaczami głównych kart Diners Club 

niewymienionych w pkt. 2, do których został uruchomiony Program Premiowy.  
 
4. 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 oferowaniu Posiadaczom i Użytkownikom kart Diners Club wymienionych  

w pkt. 2 oraz pkt. 3 §2. możliwości zakupu Punktów DC na następujących zasadach: 

 Wariant 1 – 500 Punktów DC w cenie – 30 PLN brutto 

 Wariant 2 – 1 000 Punktów DC w cenie – 58 PLN brutto 

 Wariant 3 – 5 000 Punktów DC w cenie – 285 PLN brutto 

 Wariant 4 – 10 000 Punktów DC w cenie – 560 PLN brutto 

2. Aby dokonać zakupu Punktów DC należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Diners Club 

telefonicznie lub poprzez formularz udostępniony na stronie www.dinersclub.pl i wskazać wybrany 

Wariant. 

3. Konsultant Biura Obsługi Klienta potwierdza dokonanie zakupu wybranego Wariantu wysyłając 

wiadomość e-mail. 



4. W ciągu 24 godzin od złożenia dyspozycji Konto Punktowe DC zostanie zasilone odpowiednią liczbą 

Punktów DC – zgodnie z wybranym Wariantem, natomiast konto karty Diners Club zostanie obciążone 

kwotą odpowiadającą wybranemu Wariantowi. 

5. Po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej zakup wybranego Wariantu nie ma możliwości 

anulowania ani rezygnacji z zakupu. 

6. Sprzedaż punktów podlega pod opodatkowanie podatkiem VAT w ustawowej wysokości. Po zakupie 

punktów, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz po obciążeniu karty Diners Club, Diners Club 

wystawi, do 15-tego następnego miesiąca po miesiącu zakupu punktów, fakturę na rzecz podmiotu 

gospodarczego. Faktura na rzecz osób fizycznych będzie wystawiana wyłącznie na ich żądanie. 

7. Zasady ważności oraz możliwości wykorzystania Punktów DC opisane są w Regulaminie Programu 

Premiowego dla kart Wydanych przez DC oraz, odpowiednio, Regulaminie Programu Premiowego dla 

Kart Wydanych przez Bank. 

§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.  

2. Reklamacje rozpatruje Organizator Kampanii niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 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 

Regulaminu Programu Premiowego dla Kart Wydanych przez 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, 6 listopada 2017 r. 

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

