
Tabela Opłat i Prowizji dla kart firmowych wydawanych przez Diners Club 
w ramach promocji „2 razy więcej na start” 

styczeń 2021r. 
 

 

I. Dla obciążeniowych (charge) kart firmowych Diners Club 
 

Opłaty i Prowizje Diners Club LOT 

Opłata Roczna za Kartę1  200 zł 

Zwrot pierwszej Opłaty Rocznej zgodnie z warunkami promocji 200 zł 

Opłata za wysyłkę Karty kurierem 25 zł 

Opłata Roczna za Program Premiowy 0 zł 

Opłata Roczna za kartę dla członków programu Miles & More o statusie Senator/HON 
0 zł 

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego 
*2 

Opłata za wydanie karty zastępczej lub wymianę karty 
0 zł 

Opłata za Transakcje bezgotówkowe 0% 

Prowizja za wypłatę gotówki 5% 

Opłata za aktywację ubezpieczenia w podróży zagranicznej     w przypadku opłacenia kosztów podróży 
kartą Diners Club3 

0 zł 

Opłata za aktywację ubezpieczenia w podróży zagranicznej     w przypadku braku opłacenia kosztów 
podróży kartą Diners Club4  

67 zł 

Opłata za aktywację ubezpieczenia w podróży krajowej6 
37,70 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 

Opłata za tymczasowe podwyższenie Limitu Wydatków na wniosek Posiadacza 
15 zł 

Opłata za zaświadczenie o Karcie na wniosek Posiadacza 
15 zł 

Opłata roczna za usługę Diners Club Bezpieczny Bagaż 49 zł 

Wstęp do saloników lotniskowych Diners Club  0 zł5/125 zł6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Opłata w ramach oferty standardowej.  
2 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.    
3 Zasady aktywacji opisane są w SWU oraz Regulaminie Aktywacji dostępnym na dinersclub.pl. W przypadku Diners Club Travel Account dotyczy kart z opcją ubezpieczenia. 
4
 Ubezpieczenie może być aktywowane pod warunkiem dokonania opłaty za aktywację przez Posiadacza karty i pod warunkiem dokonania min. jednej  transakcji na 30 dni przed 

datą zakupu aktywacji. 
5
 Dotyczy 3 wizyt w roku pod warunkiem wykonania kartą Diners Club Transakcji na min. kwotę 1 000 zł w ciągu 30 dni liczonych wstecz od daty wizyty w saloniku. 

6 Opłata za każdą kolejną wizytę po 3 wizytach lub niespełnienie warunku obrotu, o którym mowa w przypisie 7. Dodatkowo po przekroczeniu 36 000 zł rocznego obrotu konto 
karty zostanie uznane kwotą 125 zł za każde kolejne dokonane wejście, ale nie więcej niż 2 razy, o ile został spełniony warunek obrotu. 
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II. Dla firmowych kart kredytowych Diners Club 
 

Opłaty i Prowizje Diners Club PREMIUM VINTAGE 

Opłata Roczna za Kartę7 1 000 zł 

Zwrot pierwszej Opłaty Rocznej zgodnie z warunkami promocji 500 zł 

Opłata za wysyłkę Karty kurierem 0 zł 

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego  *8 

Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych i gotówkowych – odsetki umowne 
***9 

Prowizja za wypłatę gotówki 5% 

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

n/d 

Opłata za jednorazową aktywację ubezpieczenia w podróży zagranicznej10                              n/d 

Opłata za jednorazową aktywację ubezpieczenia w podróży krajowej 0 zł11 

Opłata za Program Premiowy 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 

Opłata za tymczasowe podwyższenie Limitu Wydatków na wniosek Posiadacza 15 zł 

Opłata za zaświadczenie o Karcie na wniosek Posiadacza 15 zł 

Opłata roczna za usługę Diners Club Bezpieczny Bagaż n/d 

Pakiet Diners Club Safer World 0 zł 

Wstęp do saloników  0 zł12/125 zł13 

  

 

                                                           
7 Opłata w ramach oferty standardowej. 
8 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. Aktua lna stopa referencyjna NBP publikowana jest 
na stronie www.nbp.pl.    
9 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 
10 Dla kart Diners Club PARTNER ubezpieczenie może być aktywowane jedynie odpłatnie, w kwocie 67 zł jednorazowej opłaty za 30 dni ubezpieczenia licząc od dnia przekroczenia 
granicy. Ubezpieczenie może być aktywowane pod warunkiem dokonania ww. opłaty oraz pod warunkiem dokonania przez Użytkownika min. jednej  Transakcji na 30 dni przed 
datą zakupu aktywacji.  
11

 Pod warunkiem zgłoszenia wyjazdu do biura Diners Club Polska oraz pod warunkiem dokonania przez Użytkownika min. jednej  Transakcji na 30 dni przed datą zgłoszenia 
wyjazdu.  
12 Dotyczy 5 wizyt w roku warunkiem wykonania kartą Diners Club PREMIUM VINTAGE Transakcji na min. kwotę 1 000 zł w ciągu 30 dni liczonych wstecz od daty wizyty w saloniku. 
13

 Opłata za każdą kolejną wizytę po 5 wizytach lub niespełnienie warunku obrotu, o którym mowa w przypisie 15. Dodatkowo po przekroczeniu 36 000 zł rocznego obrotu konto 
karty zostanie uznane kwotą 125 zł za każde kolejne dokonane wejście, ale nie więcej niż 5 razy, o ile zostanie spełniony warunek obrotu. 
 


