privatebanking.pl

Pierwsze Diners Club w bankach spółdzielczych
03.02.2019.

Wydawca kart płatniczych Diners Club Polska rozpoczął współpracę z Bankiem BPS zrzeszającym banki
spółdzielcze. Oznacza to, że prestiżowy plastik wydawany przez firmę znajdzie się w ofercie większości
banków spółdzielczych z Grupy BPS oraz w Banku BPS. Dla klientów dostępnych jest 7 różnych
produktów skierowanych do osób prywatnych i firm.

Dzięki współpracy nawiązanej między Diners Club Polska a Grupą BPS klienci Banku BPS oraz
zrzeszonych z nim banków spółdzielczych, które przystąpią do współpracy, mogą wnioskować o karty ze
wspólnym logo Diners Club i BPS. W ofercie znajdują się karty firmowe i prywatne, m.in. Diners Club
Klasyczna, Traveler i LOT, prestiżowa karta Premium Vintage oraz produkty bezpośrednio adresowane do
przedsiębiorców: karta Partner, Travel Account i Road Account.

&ndash; Nasze produkty skierowane są do klientów, którzy cenią wygodę i bezpieczeństwo. Banki
spółdzielcze skupiają przedsiębiorców mocno związanych z lokalną społecznością, którzy jednocześnie
często podróżują. Chcemy do nich dotrzeć z naszą unikalną ofertą &ndash; mówi Monika Masztakowska,
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Diners Club Polska.

&ndash; Dzięki nawiązaniu współpracy lokalni przedsiębiorcy zyskają możliwość skorzystania z
atrakcyjnych produktów. Karty Diners Club to istotne uzupełnienie naszej oferty, w której brakowało
prestiżowych kart płatniczych dla klientów często podróżujących i oczekujących specjalnych warunków
ubezpieczenia podróży oraz wstępu do saloników na lotniskach &ndash; mówi Arkadiusz Zwierzchowski,
Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Banku Polskiej Spółdzielczości.

Klienci mogą złożyć wniosek o kartę poprzez stronę internetową swojego banku, na stronie
najblizejludzi.pl lub na specjalnej podstronie Diners Club dedykowanej klientom Banku BPS i banków
spółdzielczych z Grupy BPS.

Wydawcą karty i instytucją odpowiedzialną za obsługę jest Diners Club Polska. Klientów, którzy
zdecydują się na wyrobienie karty Diners Club obejmą wszystkie aktualne promocje wprowadzone przez
wydawcę &ndash; m.in. na kartę Diners Club Traveler i karty dodatkowe, a także obniżone
oprocentowanie kredytu i niższa prowizja od wypłat z bankomatów.
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&ndash; Zawarta umowa współpracy otwiera przed nami nowy, istotny kanał dotarcia do ważnej grupy
klientów, którzy poszukują luksusowych kart. Z kolei dla banków to możliwość zaoferowania wysokiej
jakości produktu od doświadczonego i wiarygodnego partnera, bez konieczności ponoszenia kosztów
niezbędnej infrastruktury i obsługi. Pierwsza karta z logo Diners Club i BPS już została wydana &ndash;
mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Diners Club wydaje karty kredytowe i obciążeniowe z okresem bez odsetkowym do 59 dni i jednym z
najniżej oprocentowanych kredytów karty w wysokości od 6 proc. w skali roku. Plastiki Diners Club dają
też wymierne korzyści w podróży zagranicznej, m.in. ubezpieczenie do 1 mln zł obejmujące nie tylko
właściciela, ale także współtowarzyszy podróży (członków rodziny lub pracowników), wstęp do saloników
lotniskowych czy usługę Fast Track na wielu polskich lotniskach Wszystkie karty można połączyć ze
specjalnym programem lojalnościowym. W najbardziej luksusowej karcie dostępna jest także usługa
concierge i home assistance.
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