
 
 

Regulamin Promocji „BlueBonus III” 
 
 
Niniejszy Regulamin jest komplementarnym do REGULAMINU PROMOCJI „BlueBonus III” 
organizowanej przez Blue Services Sp. z o.o. i określa zasady finansowe Promocji,  
tj. informacje na temat opłat rocznych i wypłacaniu bonusa pieniężnego (dalej: bonus). 
 

§1. Organizator Promocji 
 

Organizator – Blue Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-718) przy ul. Powstańców 
Warszawy 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS: 0000350284, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadająca NIP: 204-
000-24-95, o kapitale zakładowym w wysokości 60 700 zł. 
 
Partner – Diners Club Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej 
„DCP”/Partner), z siedzibą w Warszawie (00-082), ul. Senatorska 12, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000025953, REGON 012411231, NIP: 527-17-28-928, o kapitale zakładowym (wpłaconym)  
7 500 000 złotych.  
 

§2. Zasady Promocji 
 
1. Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową. 

2. Warunkami wzięcia udziału w Promocji są: 

 wypełnienie formularza i rejestracja Uczestnika w okresie trwania Promocji 
(od dnia 03.02.2020 do dnia 31.03.2020) na dedykowanej stronie 
Organizatora pod adresem https://bluebonus.pl oraz  

 wybranie spośród dostępnych – Promocji Partnera o nazwie: „BlueBonus III” 
oraz  

 złożenie w okresie trwania Promocji wniosku elektronicznego o wydanie 
prywatnej kredytowej karty głównej Diners Club Traveler, Diners Club LOT 
lub Diners Club Premium Vintage, dostępnego na stronie 
https://dinersclubpromocje.pl/blue-services/ oraz  

 podpisanie Umowy z DCP o wydanie karty Diners Club i otrzymanie jej oraz 

 aktywacja wydanej karty kredytowej Diners Club poprzez infolinię DCP oraz 

 dokonanie co najmniej jednej transakcji (gotówkowej lub bezgotówkowej) 
w ciężar konta karty głównej Diners Club, w ciągu 30 dni od dnia jej 
aktywacji, z zastrzeżeniem, że transakcja musi być rozliczona w systemie 
Diners Club. 

https://bluebonus.pl/
https://dinersclubpromocje.pl/blue-services/


3. W ramach Promocji prywatne karty kredytowe Diners Club Traveler oraz Diners Club LOT 
– główne i dodatkowe, wydane zostaną z obniżoną pierwszą opłatą roczną do 0 zł, oraz 
karty Diners Club Premium Vintage – z obniżoną pierwszą opłatą roczną do 500 zł.  

4. Kolejne opłaty roczne za karty wydane w ramach niniejszej Promocji będą naliczane wg 
standardowej stawki opłaty rocznej dla kart Diners Club TRAVELER, Diners Club LOT oraz 
Diners Club Premium Vintage zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dla danego produktu 
dostępną na stronie www.dinersclub.pl. Szczegółowe informacje dotyczące opłat 
rocznych obowiązujących w ramach niniejszej Promocji zostały zawarte w Tabelach Opłat 
i Prowizji, umieszczonych w Załączniku 1, który stanowi integralną część niniejszego 
Regulaminu. 

5. Dodatkowo w ramach Promocji po spełnieniu warunków wskazanych  
w pkt 2, posiadaczowi karty zostaną wypłacone nagrody w postaci bonusa w kwocie: 

 100 zł dla kart Diners Club Traveler oraz Diners Club LOT, 

 200 zł dla karty Diners Club PREMIUM Vintage. 

6. Uczestnik może otrzymać w ramach Promocji tylko jedną z wymienionych w pkt 5 
nagród. 

7. Nagrody  w postaci bonusa będą wypłacane w formie uznania konta karty Diners Club 
wydanej w ramach uczestnictwa w niniejszej Promocji z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej. 

8. Warunkiem wypłaty bonusa jest dokonanie transakcji gotówkowej bądź bezgotówkowej  
o której mowa w pkt 2 powyżej, kartą główną wydaną w ramach Promocji na dowolną 
kwotę w okresie 30 dni od daty jej aktywacji, z zastrzeżeniem, że transakcja musi być 
rozliczona w systemie Diners Club. 

9. Wypłata bonusa w postaci uznania na karcie będzie widoczna na wyciągu 
wygenerowanym po zakończeniu miesiąca, w którym została dokonana pierwsza 
transakcja. 

10. Transakcje/opłaty/prowizje o charakterze uznaniowym lub obciążeniowym, takie jak: 
opłaty za wizyty w salonikach lotniskowych, prowizje od wypłaty gotówki z bankomatu, 
opłaty roczne, opłata za wyciąg papierowy, opłata za wysyłkę karty kurierem, odsetki od 
nieterminowej spłaty karty oraz opłaty za usługi dodatkowe udostępniane 
Posiadaczom/Użytkownikom kart Diners Club jak: usługa Bezpieczny Bagaż, oraz 
transakcja, która została unieważniona nie stanowią podstawy do wypłaty bonusa. 

11. Promocja nie obejmuje Uczestników, którzy w dniu rozpoczęcia Promocji posiadają 
dowolną kartę Diners Club i w trakcie trwania Promocji chcą wymienić posiadaną kartę na 
kartę objętą niniejszą Promocją. 

12. Pracownicy Partnera (zatrudnieni zarówno na podstawie umów o pracę, jak  
i współpracujący na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz ich rodziny (małżonek, 
zstępni, wstępni) są wyłączeni z udziału w Promocji. 

 

 

 

 



§3. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem promocji w ramach niniejszej 
Promocji Uczestnik może składać na zasadach określonych w Regulaminie przyjmowania  
i rozpatrywania reklamacji w ramach świadczonych usług płatniczych Diners Club Polska 
dostępnym na stronie www.dinersclub.pl. DCP rozpatruje reklamacje niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty ich wpływu.  

2. Decyzja DCP w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza 
uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do 
Sądu powszechnego. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się 
postanowienia Regulaminu Kredytowych Kart Prywatnych Diners Club.  

 

§4. Ustalenia końcowe 

 

1. Informacje o Promocji w formie niniejszego Regulaminu dostępne są w siedzibie 
Organizatora oraz na jego stronie internetowej https://bluebonus.pl, a także w siedzibie 
Partnera oraz na stronie www.dinersclub.pl. 

2. W sytuacjach nieokreślonych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

Warszawa 30.01.2020 r. 
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