
wniosek o zmianę limitu na karcie prywatnej 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. 

Imię (Imiona)
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Kod pocztowy

E-mail

Telefon

Da
ne

 o
so

bo
we

 P
os

ia
da

cz
a 

Ka
rty

 G
łó

wn
ej

Da
ne

 o
 z

at
ru

dn
ie

ni
u

De
kla

ra
cja

Proszę o zmianę Limitu Wydatków

Numer Karty Głównej Posiadacza

Wnioskowany Limit Wydatków w PLN

na stałe (RRSO) tymczasowo od do  

1. a)  Jako Posiadacz, jako Użytkownik (dotyczy Użytkownika będącego Małżonkiem)*** 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.

b)  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. Jako Posiadacz 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.), upoważniam DC 
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. Diners Club Polska Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów celem weryfikacji zdolności kredytowej Posiadacza Karty Głównej.

Wypełnia Diners Club Polska Sp. z o.o.

Limit Wydatków/Limit Kredytowy

Nota wewnętrzna

RRSO** (w przypadku podniesienia limitu na stałe)

Podpis upoważnionej osoby

Podpis Posiadacza Karty Głównej

Miejsce i data

*  Łączna kwota miesięcznych obciążeń z tytułu wyroków sądowych, poręczeń produktów o charakterze kredytowym, pożyczek pochodzących od innych podmiotów niż banki lub innych tytułów a w przypadku osób prowadzących działalność 
gospodarczą zobowiązania o charakterze kredytowym nie ujęte w kosztach działalności (np. leasing finansowy).

**  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym wyliczony w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim 
z dnia 12 maja 2011 roku.
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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 wWarszawie, 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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