
 

Regulamin Usługi „Potrzebujesz - Kredytujesz” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin Usługi „Potrzebujesz - Kredytujesz” zwanej dalej „Usługą” określa zasady 

uruchomienia Usługi w ramach Umowy o kartę i udzielonego Limitu Wydatków. 

2. Regulamin Usługi „Potrzebujesz - Kredytujesz” zwanej dalej „Usługą” wraz z Regulaminem 

Kart Prywatnych Diners Club i Tabelą Opłat i Prowizji dla kart z Usługą „Potrzebujesz - 

Kredytujesz” stosuje się do Umowy o kartę prywatną Diners Club i stanowi umowę ramową,  

w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych. 

3. Regulamin Usługi „Potrzebujesz - Kredytujesz” zwanej dalej „Usługą” wraz z Regulaminem 

Kart Firmowych Diners Club i Tabelą Opłat i Prowizji dla kart z Usługą „Potrzebujesz - 

Kredytujesz ” stosuje się do Umowy o kartę firmową Diners Club i stanowi umowę ramową,  

w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych 

4. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie z postanowieniami  Regulaminu  Kart  Prywatnych Diners 

Club oraz Regulaminu Kart Firmowych Diners Club. 

5. Pojęcia i terminy niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im  

w Regulaminie Kart Prywatnych Diners Club oraz Regulaminie Kart Firmowych Diners Club. 

6. Pojęcia i terminy zdefiniowane w niniejszym Regulaminie: 

Minimalna kwota do zapłaty – kwota minimalna uwidoczniona na Wyciągu, którą Posiadacz 

zobowiązany jest spłacić w terminie wskazanym na Wyciągu. 

Saldo – suma Operacji dokonanych Kartą wraz z odsetkami, prowizjami pomniejszona  

o dokonane wpłaty w danym Okresie Rozliczeniowym. 

Tabela Oprocentowania – tabela znajdująca się na stronie www.dinersclub.pl, zawierająca 

wykaz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP), w oparciu o które Diners Club 

kształtuje wysokość odsetek umownych. 

Usługa – polega na uruchomieniu kredytu odnawialnego w karcie Diners Club. Usługa jest 

uruchamiana zarówno w Karcie Głównej, jak i na wszystkich Kartach Dodatkowych wydanych  

w ramach Limitu Wydatków. Kredytowaniu nie podlegają opłaty i należności z tytułu odsetek, 

opłat i prowizji. 

Zdolność kredytowa – zdolność Posiadacza do spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania Karty 

(głównej i dodatkowej/ych) wraz z odsetkami, opłatami, prowizjami jakie Posiadacz jest 

zobowiązany ponosić zgodnie z Umową, niniejszym Regulaminem, Tabelą Opłat i Prowizji. 

 

§ 2. Zasady aktywowania Usługi 

 

1. Usługa jest dostępna dla Posiadaczy kart obciążeniowych: 

a. prywatnych: Klasycznej Diners Club, Diners Club LOT, Diners Club PREMIUM VINTAGE,  

b. firmowych: Klasycznej Diners Club, Diners Club LOT. 

2. Posiadacz jednej z kart wskazanych w pkt. 1 może wnioskować o aktywowanie Usługi 

wypełniając „Formularz zgłoszeniowy do Usługi „Potrzebujesz - Kredytujesz”, dostępny na 

stronie www.dinersclub.pl, który stanowi dyspozycję aktywowania Usługi „Potrzebujesz - 

Kredytujesz”. 
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3. Aktywowanie Usługi uzależnia się od pozytywnego wyniku zbadania zdolności kredytowej.  

Diners Club zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania Usługi w przypadku negatywnej 

oceny zdolności kredytowej. 

4. Aktywowanie Usługi możliwe jest od początku kolejnego cyklu rozliczeniowego następującego 

po zgłoszeniu dokonanym poprzez „Formularz zgłoszeniowy do Usługi „Potrzebujesz - 

Kredytujesz” z zastrzeżeniem pkt 2. 

 

§ 3. Rozliczenie Operacji i Używanie Karty 

 

1. Rozliczenie Operacji przy użyciu Karty następuje zgodnie z § 5. Regulaminu Kart Prywatnych 

Diners Club oraz § 5. Regulaminu Kart Firmowych Diners Club z zastrzeżeniem, że Posiadacz 

Karty z uruchomioną Usługą zobowiązuje się dokonywać spłaty kwoty nie mniejszej niż 

Minimalna kwota do zapłaty, o którym mowa w pkt. 2, w terminie podanym na Wyciągu. 

2. Minimalna kwota do zapłaty stanowi 10% wartości Operacji z wykorzystanego Limitu Wydatków 

powiększone o kwoty opłat i prowizji, które nie podlegają kredytowaniu. Wartość Minimalnej 

kwoty do zapłaty nie może być niższa niż 100 zł. W przypadku, gdy wartość wykorzystanego 

Limitu Wydatków jest niższa niż 100 zł, wymagana jest spłata całości zadłużenia. 

3. Niedokonanie spłaty Minimalnej kwoty do zapłaty w dwóch kolejnych Okresach Rozliczeniowych 

może spowodować wypowiedzenie Umowy oraz wymóg natychmiastowej spłaty całości Salda. 

4. Od kwoty niespłaconego i wykorzystanego Limitu Wydatków, od dnia następnego po terminie 

spłaty, Diners Club naliczać będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej zgodnie z Tabelą 

Opłat i Prowizji dla kart z Usługą „Potrzebujesz - Kredytujesz”. Odsetki naliczane są od dnia 

podanego na Wyciągu jako dzień spłaty Karty do dnia zapłaty. 

5. Diners Club może dokonać na Wniosek Posiadacza podwyższenia Limitu Wydatków: 

a. na stałe na podstawie pisemnego wniosku dostępnego na stronie www.dinersclub.pl, 

b. tymczasowo poprzez przyznanie limitu dodatkowego maksymalnie na okres 45 dni na 

wniosek Posiadacza złożonego w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej. Posiadacz 

zobowiązany jest do spłaty całej kwoty wykorzystanego limitu dodatkowego nie później niż  

w terminie wskazanym na kolejnym Wyciągu. Diners Club nie jest związany wnioskiem 

Posiadacza. 

6. W okresie obowiązywania Umowy, Diners Club zastrzega sobie prawo do monitorowania 

aktualnej: 

a. zdolności kredytowej Posiadacza Karty w ujęciu ilościowym, rozumianej jako zdolność do 

terminowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego poprzez wydanie Karty 

b. wiarygodności  kredytowej Posiadacza Karty, rozumianej jako prawdopodobieństwo 

wywiązania się przez niego z zobowiązań wynikających z Umowy, w przypadku gdy nastąpiło 

opóźnienie w spłacie zobowiązania. 

7. Posiadacz ma obowiązek dostarczenia na żądanie Diners Club informacji i dokumentów 

niezbędnych do oceny zdolności kredytowej w okresie obowiązywania Umowy w przypadku gdy: 

a. wystąpiło opóźnienie w spłacie zobowiązań wobec Diners Club wynoszących powyżej 30 dni; 

b. od ostatniej oceny zdolności kredytowej upłynęło co najmniej 6 miesięcy. 
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§ 4. Oprocentowanie 

 

1. Diners Club pobiera należne odsetki umowne, opłaty i prowizje przez obciążenie Konta Karty 

zgodnie z zasadami i według stawek określonych w Tabeli Oprocentowania dostępnej na stronie 

www.dinersclub.pl oraz w Tabeli Opłat i Prowizji. 

2. Należne opłaty, prowizje oraz odsetki Diners Club pobiera przez obciążenie Konta Karty, także 

jeżeli obciążenie spowoduje przekroczenie przyznanego Limitu Wydatków. 

3. Od kwoty niespłaconego i wykorzystanego Limitu Wydatków, od dnia następnego po terminie 

spłaty, Diners Club naliczać będzie odsetki umowne według zmiennej stopy procentowej 

zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji do dnia zapłaty. 

4. Do celów obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 

5. Maksymalne odsetki umowne od udzielonego kredytu nie mogą być wyższe niż dopuszczalne 

przepisami prawa (odsetki maksymalne). 

6. Spłata całości Salda zadłużenia przez Posiadacza Karty w terminie spłaty określonym na Wyciągu, 

skutkuje nieobciążaniem Konta Karty odsetkami od zadłużenia zrealizowanymi przy użyciu Karty 

w Okresie Rozliczeniowym ujętymi na Wyciągu. 

7. W przypadku nie spłacenia Kwoty minimalnej do zapłaty Diners Club nalicza odsetki 

maksymalne zopóźnienie od zaległych zobowiązań pieniężnych. 

8. O zmianie stopy oprocentowania kredytu Diners Club informuje poprzez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej www.dinersclub.pl oraz na Wyciągach. 

 

§ 5. Okres obowiązywania Usługi 

 

1. Okres obowiązywania Usługi wynosi 12 miesięcy i może zostać przedłużony o kolejne 12 

miesięczne Okresy, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości Limitu Wydatków, pod 

warunkiem należytego wykonywania obowiązków wynikających z Regulaminu Kart Prywatnych 

Diners Club, Regulaminu Kart Firmowych Diners Club oraz niniejszego Regulaminu Usługi. 

2. Posiadacz, który skorzystał z możliwości aktywowania Usługi, może zrezygnować z 

automatycznego przedłużenia okresu obowiązywania Usługi, składając przed upływem terminu 

jej obowiązywania oświadczenie o wypowiedzeniu Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Diners Club może odmówić przedłużenia Usługi na kolejny okres 12 miesięczny w przypadku 

niespełnienia warunków określonych w ust. 1. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w przypadku ważnych przyczyn wskazanych  

w pkt. 10.5 Regulaminu Kart Prywatnych Diners Club oraz pkt. 10.5 Regulaminu Kart Firmowych 

Diners Club. 

2. Zmiany niniejszego Regulaminu i Tabeli Opłat i Prowizji dla kart z Usługą „Potrzebujesz - 

Kredytujesz” dokonanych w czasie obowiązywania Usługi będą doręczane Posiadaczom zgodnie 

z pkt. 10.2 Regulaminu Kart Prywatnych Diners Club oraz pkt. 10.2 Regulaminu Kart Firmowych 

Diners Club. 

 

Warszawa 1 czerwca 2018 r. 
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