
REGULAMIN KAMPANII PROMOCYJNEJ KART DINERS CLUB 

„2 razy więcej na start” 

§ 1. Kampania i Organizator Kampanii 

Niniejszy Regulamin określa zasady Kampanii promocyjnej pod nazwą „2 razy więcej na start” (zwanej 

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 01 lipca 

2021 r. do 30 września 2021 r., przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość 

przedłużenia okresu trwania Kampanii. W razie przedłużenia okresu trwania Kampanii, 

informacja taka zostanie podana na stronie internetowej Organizatora1.    

2. Kampania obejmuje osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

w tym przedsiębiorców, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej, ale posiadające zdolność do czynności prawnych, które w okresie 

trwania Kampanii złożą wniosek o kartę płatniczą (prywatną lub firmową) Diners Club LOT lub 

Diners Club PREMIUM VINTAGE, pod warunkiem, iż taki wniosek zostanie rozpatrzony 

pozytywnie i w jego wyniku zostanie wydana wyżej wspomniana karta (powyższe osoby będą 

dalej nazywane 'Uczestnikami'). Dla potrzeb Kampanii decydująca będzie data złożenia 

wniosku o kartę.  

3. Kampania nie obejmuje osób, które w dniu rozpoczęcia Kampanii były Posiadaczami lub 

Użytkownikami dowolnej karty Diners Club (prywatnej głównej lub dodatkowej lub 

firmowej), w tym podmiotów, które w trakcie trwania Kampanii chcą wymienić posiadaną 

kartę Diners Club na kartę objętą niniejszą Kampanią. 

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: 

a) przyznaniu Uczestnikowi (naliczeniu na jego koncie punktowym DC), w momencie wydania 

karty Diners Club LOT lub Diners Club PREMIUM VINTAGE, zgodnie z Regulaminem Programu 

Premiowego DC, podwójnej liczby punktów DC, czyli: 

– dla karty Diners Club LOT: 4 000 punktów DC dla prywatnej karty głównej i karty 

firmowej oraz 2 000 punktów DC dla karty dodatkowej, 

– dla karty Diners Club PREMIUM VINTAGE: 6 000 punktów DC dla prywatnej karty 

głównej i firmowej oraz 3000 punktów DC dla karty dodatkowej, 

b) zwrocie pobranej pierwszej opłaty rocznej w rocznicę wydania karty, pod warunkiem, 

iż obrót na tej karcie – w rozumieniu ust. 2 poniżej - przekroczył kwotę 36 000 zł (słownie: 

                                                           
1
 Okres trwania Kampanii został przedłużony przez Organizatora do dnia 31 grudnia 2021 r. 



trzydzieści sześć tysięcy złotych). Informacje dotyczące opłat rocznych obowiązujących 

w ramach niniejszej Kampanii zostały zawarte w Tabeli Opłat i Prowizji dla kart wydanych 

w Kampanii „2 razy więcej na start”, umieszczonej w Załączniku nr 1, który stanowi integralną 

część niniejszego Regulaminu, dostępnej na stronie dinersclub.pl. 

2. Do obliczenia obrotu na karcie, uprawniającego do otrzymania zwrotu opłaty rocznej, będą 

brane pod uwagę tylko transakcje wypłaty gotówki oraz transakcje dokonania zakupu 

w ciężar konta karty, natomiast nie będą brane pod uwagę transakcje o charakterze 

uznaniowym, nie skutkujące zakupem towaru/usługi oraz opłaty o charakterze uznaniowym 

lub obciążeniowym wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji, w tym obciążenia zwrotne, 

tzw. chargeback. 

3. Kwota zwrotu pomniejszy kwotę ̨zadłużenia dotyczącą ̨danej karty lub zwiększy ewentualną 

nadpłatę ̨na rachunku karty i zostanie uwzględniona na odpowiednim wyciągu.  

4. Promocją w ramach Kampanii objęte są wyłącznie karty Diners Club LOT oraz Diners Club 

PREMIUM VINTAGE, wydane na podstawie wniosków złożonych w okresie trwania Kampanii. 

5. Dla osób o statusie Senator i HON w programie Miles & More opłata roczna dla kart Diners 

Club LOT wynosi 0 złotych w pierwszym roku i kolejnych latach, niezależnie od obrotu na 

karcie. 

§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 dinersclub.pl.   

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

15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.  W szczególnie 

skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie 

odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, reklamacja może być rozpoznana 

w dłuższym terminie, nie przekraczającym jednak 35 dni roboczych od dnia otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. W powyższych przypadkach Organizator jest zobowiązany do 

wyjaśnienia przyczyny opóźnienia, wskazania okoliczności, które muszą zostać ustalone 

w celu rozpatrzenia sprawy, jak również określa przewidywanego terminu rozpatrzenia 

reklamacji i udzielenia odpowiedzi. 

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

uprawnień Uczestnika Kampanii do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie 

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

lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa w Regulaminie przyjmowania 

i rozpatrywania reklamacji w ramach świadczonych usług płatniczych Diners Club Polska. 

§ 5. Postanowienia końcowe 
1. Przyznanie karty jest uzależnione od pozytywnej oceny przez Organizatora zdolności 

kredytowej Uczestnika.  

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kampanii w dowolnym momencie, zawiadamiając 

o tym Organizatora. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  stosuje się 

postanowienia odpowiednich regulaminów Kart Firmowych lub Kart Prywatnych Diners Club, 

jak również Regulaminu Programu Premiowego DC, dostępnych na stronie dinersclub.pl, 

natomiast w odniesieniu do zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników – 

http://www.dinersclub.pl/


postanowienia  klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, 

dostępnej na stronie internetowej dinersclub.pl  w zakładce „Dane osobowe”.  

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w Dziale Obsługi Klienta oraz na 

stronie dinersclub.pl. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   

 
Warszawa, lipiec 2021 r. 
Modyfikacja: wrzesień 2021r.  
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