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1. Dla kart prywatnych obciążeniowych Diners Club z usługą „Potrzebujesz-Kredytujesz”  

 

Opłaty i Prowizje 
Diners Club  
Klasyczna 

Diners Club 
 LOT 

Diners Club 
 PREMIUM 
VINTAGE 

Opłata Roczna za Kartę Główną
1
  300 zł 350 zł 800 zł 

Opłata Roczna za Kartę Dodatkową
 

150 zł 175 zł 0 zł
2
/500 zł

3
 

Opłata Roczna za kartę dla członków programu Miles & More o statusie Senator/HON n/d 0 zł n/d 
Opłata Roczna za Program Premiowy 50 zł 0 zł 
Opłata Roczna za Program Lojalnościowy DC 50 zł n/d  0 zł

4
 

Opłata za wysyłkę Karty kurierem 25 zł 
25 zł 

0 zł 
Opłata za wydanie karty zastępczej lub wymianę karty 0 zł 
Prowizja za wypłatę gotówki 5% 
Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego   *

5
 

Oprocentowanie operacji bezgotówkowych i gotówkowych - odsetki umowne **
6
 

Opłata za usługę spłaty zobowiązania 10 zł 

Opłata za tymczasowe podwyższenie Limitu Kredytowego na wniosek Posiadacza  15 zł 

Opłata za zaświadczenie o Karcie na wniosek Posiadacza  15 zł 

Opłata za ubezpieczenie podczas uprawiania sportów zimowych i rowerowych n/d 0 zł 
Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku opłacenia 
kosztów podróży kartą Diners Club 

0 zł n/d 

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

7
 

12 zł  n/d 

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 n/d 

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 roczna za usługę Diners Club Bezpieczny Bagaż 49 zł 
Usługa concierge n/d 0 zł 
Home assistance n/d 0 zł 
Pakiet Diners Club Safer World n/d 0 zł 
Wstęp do saloników lotniskowych Diners Club  0 zł

8
/125 zł

9
 

 

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 promocyjną 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. 
 

 

Typ Produktu/Karta Główna Diners Club Klasyczna Diners Club LOT 
Diners Club 

 PREMIUM VINTAGE 

Oprocentowanie **6 

Limit Kredytowy 15 000 zł 15 000 zł 30 000 zł 

Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania 

9,25% 9,89% 10,54% 

Całkowity koszt kredytu  787,29 zł 837,29 zł 1 774,58 zł 
 

 

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 09.04.2020 r.  
 

                                                           
1 Opłata Roczna w ramach oferty standardowej. 
2
 Opłata Roczna obowiązująca dla trzech pierwszych kart dodatkowych. 

3 Opłata Roczna dla czwartej i kolejnych kart dodatkowych. 
4 Możliwość zamiany Programu Premiowego na Program Lojalnościowy bez opłat.  
5 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.    
6 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. 
7 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. 
8
 Dotyczy 5 wizyt w roku (dla karty Diners Club PREMIUM VINTAGE – 10 wizyt) pod warunkiem wykonania kartą Diners Club Operacji na min. kwotę 1 000 zł w ciągu 30 dni 

liczonych wstecz od daty wizyty w saloniku. 
9 Opłata za każdą kolejną wizytę po 5 wizytach (dla karty Diners Club PREMIUM VINTAGE – po 10 wizytach), lub niespełnienie warunku, o którym mowa w przypisie 8. 

http://www.nbp.pl/
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2. Dla kart obciążeniowych firmowych Diners Club z usługą „Potrzebujesz-Kredytujesz”  

 

Opłaty i Prowizje Diners Club Klasyczna Diners Club LOT 

Opłata Roczna za Kartę
10

  150 zł 200 zł 

Opłata serwisowa miesięczna n/d 

Opłata za wysyłkę Karty kurierem 25 zł 

Opłata Roczna za Program Premiowy 50 zł 0 zł 

Opłata Roczna za Program Lojalnościowy  50 zł n/d 

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

n/d 0 zł 

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego *
11

 

Opłata za wydanie karty zastępczej lub wymianę karty 0 zł 

Opłata za operacje bezgotówkowe 0% 

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 góry

12
 

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 

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 zł
13

/125 zł
14

 
 

                                                           
10

 Opłata w ramach oferty standardowej.  
11 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.    
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. 
13

 Dotyczy 5 wizyt w roku pod warunkiem wykonania kartą Diners Club Operacji na min. kwotę 1 000 zł w ciągu 30 dni liczonych wstecz od daty wizyty w saloniku. 
14 Opłata za każdą kolejną wizytę, po 5 wizytach, lub niespełnienie warunku, o którym mowa w przypisie 13. 


