
wniosek o zmianę limitu na karcie firmowej diners club

Prosimy o dostarczenie niniejszego wniosku do siedziby Diners Club Polska (pocztą lub osobiście).

Ja niżej podpisany, proszę o zmianę Limitu Wydatków/Limitu Kredytowego na karcie firmowej Diners Club, jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane 
są prawdziwe i kompletne, oraz przyjmuję do wiadomości, że Diners Club Polska może odrzucić Wniosek bez podania przyczyny. Na podstawie art. 6 ust 1 lit b) i c) 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie aktualnie i w przyszłości danych osobowych 
udostępnionych Diners Club Polska w niniejszym Wniosku w ramach obowiązującej Umowy. 

1. a)  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Diners 
Club do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania 
za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec 
banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu**. Jednocześnie upoważniam DC do pozyskania z BIG InfoMonitor 
informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy**.

b)  Jako Posiadacz (Firma), na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku 
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) upoważniam DC do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od 
co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Jednocześnie upoważniam 
DC do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2014 r., 1015 z późn. zm.) niniejszym upoważniam Diners Club 
Polska Sp. z o.o. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących 
mojej osoby.**

3. Oświadczam, że Firma wyraża zgodę  / nie wyraża zgody  na udostępnienie przez DC jej danych finansowych firmie Bisnode Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, NIP 7742855054, na potrzeby 
wygenerowania przez ten podmiot raportu handlowego o Firmie, w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie karty firmowej Diners Club.**

4. Diners Club Polska Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów celem weryfikacji zdolności kredytowej Posiadacza (Firmy).

** dotyczy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Firmy zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS lub innego stosownego rejestru/Użytkownika.
*** Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Firmy zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS/innego stosownego rejestru.

Diners Club Polska Sp. z o.o. z siedzibą wWarszawie, ul. Senatorska 12, 00-082Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIIWydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000025953, NIP: 527-17-28-928, REGON 012411231, kapitał zakładowy (wpłacony) 7 500 000 zł, www.dinersclub.pl, tel.: +48 22 826 07 66, fax: +48 22 826 07 68,
e-mail: customer.services@dinersclub.pl
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Pełna nazwa Firmy

słownie

Imię (Imiona)*

PESEL*

Nazwisko*

Numer dowodu osobistego*

pod numerem KRS

Adres Firmy (ulica, numer domu/lokalu)

Telefon Faks

REGON NIP

z siedzibą zarejestrowana/y w

Kod pocztowy Miasto
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Proszę o zmianę Limitu Wydatków

*wypełnić w przypadku odpowiedzialności solidarnej Posiadacz (Firma) i Użytkownik lub odpowiedzialności Użytkownika

Numer Karty Posiadacza/Użytkownika

Wnioskowany Limit Wydatków w PLN

na stałe tymczasowo od do  

Wypełnia Diners Club Polska Sp. z o.o.

Limit Wydatków/Limit Kredytowy

Nota wewnętrzna Podpis upoważnionej osoby

Podpis Użytkownika Karty

Miejsce i data

Podpis w imieniu Posiadacza (Firmy) wraz
z pieczątką imienną ***

Oryginalna Pieczątka Posiadacza (Firmy)
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