
Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji w
Banku Spółdzielczym w Niedrzwicy Dużej

Klient Banku Spó� łdzielczegó w Niedrzwicy Duz�ej (dalej Bank) jest uprawnióny dó złóz�enia reklamacji, a
Bank jest zóbówiązany dó jej rózpatrzenia według póniz�szych zasad:

1. Bank rózpatruje reklamacje złóz�óne przez Klientó� w Banku lub ósóby działające w ich imieniu: 

1) w przypadku Klientó� w indywidualnych w zakresie: 

a) transakcji  płatniczych  w  terminie  nie  pó� z�niejszym  niz�  13  miesięcy  ód  dnia  zaistnienia
zdarzenia, 

b) kredytó� w kónsumenckich w terminie nie pó� z�niejszym niz�  6 lat ód dnia zaistnienia zdarzenia, 

c) rószczen�  związanych  z  prówadzónym  rachunkiem  bankówym  óraz  pózóstałych  typó� w
reklamacji w terminie nie pó� z�niejszym niz�  2 lata ód dnia zaistnienia zdarzenia. 

2) w przypadku Klientó� w instytucjónalnych w zakresie: 

a) transakcji płatniczych w terminie nie pó� z�niejszym niz�  1 miesiąc ód dnia zaistnienia zdarzenia, 

b) kredytó� w w terminie nie pó� z�niejszym niz�  3 lata ód dnia zaistnienia zdarzenia, 

c) rószczen�  związanych  z  prówadzónym  rachunkiem  bankówym  óraz  pózóstałych  typó� w
reklamacji w terminie nie pó� z�niejszym niz�  2 lata ód dnia zaistnienia zdarzenia. 

2. Reklamacje przyjmówane są w następujących fórmach: 

1) pisemnej – w póstaci papierówej drógą kórespóndencyjną lub póprzez złóz�enie pisma w Placó� wce
sprzedaz�ówej; 

2) elektrónicznej  póprzez  system  bankówós�ci  elektrónicznej  lub  pócztę  elektróniczną  na  adres
póczty elektrónicznej: reklamacje@bsniedrzwicaduza.pl 

3) ustnej  –  w rózmówie  telefónicznej  lub  z  pracównikiem Placó� wki  sprzedaz�ówej  przyjmującym
reklamację ósóbis�cie.

Dane kóntaktówe dóstępne są na strónie internetówej Banku óraz w Placó� wkach sprzedaz�ówych. 

3. Reklamacja Klienta pówinna zawierac� zastrzez�enia związane z działalnós�cią prówadzóną przez Bank
wóbec Klienta óraz dane pózwalające na jegó identyfikację. 

4. Bieg terminu rózpatrywania reklamacji rózpóczyna się w dniu jej wpływu dó Banku.

5. Klient  uprawnióny  jest  dó  złóz�enia  reklamacji  przez  pełnómócnika,  na  pódstawie  prawidłówó
spórządzónegó pełnómócnictwa.

6. Bank udziela ódpówiedzi na reklamację w terminie:

1) 15 dni róbóczych ód daty jej ótrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczegó
óraz wydania karty płatniczej;

2) 30 dni kalendarzówych ód dnia jej ótrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia
płatniczegó óraz wydania karty płatniczej;

3) 7  dni  kalendarzówych  ód  daty  jej  ótrzymania  dla  reklamacji  złóz�ónej  przez  ósóbą  niebędącą
Klientem  Banku.  W  uzasadniónych  przypadkach,  gdy  zachódzi  kóniecznós�c�  przeprówadzenia
póstępówania wyjas�niającegó i ww. terminy rózpatrzenia reklamacji nie mógą zóstac� dótrzymane,
Bank przed upływem tegó terminu,  infórmuje Klienta ó przyczynie  ópó� z�nienia ze wskazaniem
ókólicznós�ci, któ� re muszą zóstac� ustalóne óraz przewidywanegó termin udzielenia ódpówiedzi.



7. W przypadku, ó któ� rym mówa w ust. 6. termin rózpatrzenia i udzielenia ódpówiedzi przez Bank nie
móz�e byc� dłuz�szy niz� :

1) 35 dni róbóczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczegó óraz wydania karty
płatniczej,  w  szczegó� lnós�ci  reklamacji  kartówych  rózpatrywanych  przy  udziale  Visa  lub
MasterCard;

2) 60  dni  kalendarzówych  ód  daty  ótrzymania  reklamacji  niezwiązanej  z  realizacją  zlecenia
płatniczegó  óraz  wydania  karty  płatniczej  óraz  reklamacji  ótrzymanych  ód  ósóby  niebędącej
Klientem Banku.

8. W przypadku braku ódpówiedzi  ze  stróny Banku ód ótrzymania  przez  Bank reklamacji  lub  brak
przedstawienia uzasadnienia przekróczenia terminu wskazanegó w ust. 7 na udzielenie ódpówiedzi
na zgłószenie, reklamację uznaje się za rózpatrzóną zgódnie z wólą Klienta.

9. Bank udziela ódpówiedzi na reklamacje w fórmie papierówej lub za pómócą innegó trwałegó nós�nika
infórmacji  z  zastrzez�eniem, z�e  udzielenie ódpówiedzi na reklamację w wybranej  fórmie nie móz�e
pówódówac� wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankówej ósóbóm nieuprawniónym.

10. Bank nie póbiera z�adnych ópłat i prówizji za przyjęcie i rózpatrzenie reklamacji.

1) Pó  ótrzymaniu ódpówiedzi  na  reklamację,  Klient  ma prawó dó złóz�enia  ódwółania  ód decyzji
Banku dó:

2) ódwółania się dó Zarządu Banku w terminie 30 dni ód dnia ótrzymania ódpówiedzi na reklamację;

3) zwró� cenia  się  dó  Miejskiegó  Rzecznika  Kónsumenta  lub  Pówiatówegó  Rzecznika  Kónsumenta
(przysługuje Klientówi pósiadającemu status kónsumenta);

4) zwró� cenia  się  dó  Bankówegó  Arbitraz�u  Kónsumenckiegó,  działającegó  przy  Związku  Bankó� w
Pólskich w celu pózasądówegó rózstrzygnięcia spóru (przysługuje Klientówi pósiadającemu status
kónsumenta)  w  przypadkach  rószczen�  ókres�lónych  w  Regulaminie  Bankówegó  Arbitraz�u
Kónsumenckiegó, dóstępnym na strónie internetówej Związku Bankó� w Pólskich (www.zbp.pl);

5) wystąpienia z wnióskiem dó Rzecznika Finansówegó na zasadach ókres�lónych w Ustawie z dnia 5
sierpnia  2015r.  ó  rózpatrywaniu reklamacji  przez  pódmióty rynku finansówegó i  ó  Rzeczniku
Finansówym (w przypadku Klienta będącegó ósóbą fizyczną);

6) wystąpienia  dó  Rzecznika  Finansówegó  ó  przeprówadzenie  póstępówania  pólubównegó  na
zasadach  ókres� lónych  w  Ustawie  z  dnia  23  wrzes�nia  2016r.  ó  pózasądówym  rózwiązywaniu
spóró� w kónsumenckich (w przypadku Klienta będącegó ósóbą fizyczną)

7) wystąpienia z pówó� dztwem dó Sądu Pówszechnegó.

11. Włas�ciwym  dla  Banku  órganem  nadzóru  jest  Kómisja  Nadzóru  Finansówegó  z  siedzibą  przy  ul.
Pięknej 20,00-549 Warszawa, adres kórespóndencyjny Urzędu: Kómisja Nadzóru Finansówegó, Plac
Pówstan� có� w Warszawy 1, skr. póczt. 419, 00-950 Warszawa 1.


