Bank Spółdzielczy w Koszęcinie
Grupa BPS

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Nr 1/29/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.
Załącznik nr 2
do Instrukcji rozpatrywania
reklamacji Klientów w BS
w Koszęcinie

FORMULARZ
reklamacji dla klienta indywidualnego / instytucjonalnego*
numer rachunku

(Dane posiadacza rachunku : nazwisko i imię/ nazwa , PESEL, REGON / NIP * )

(adres/ siedziba *, numer telefonu do kontaktu / e-mail )

1. Reklamacja transakcji na rachunku
( nie dotyczy reklamacji transakcji wykonanych kartą płatniczą )
Data reklamowanej transakcji
Kwota reklamowanej transakcji
Placówka obsługująca Klienta lub www
Produkt/usługa której reklamacja dotyczy

Zakres i opis reklamacji1:

Oczekiwana forma odpowiedzi2

Miejscowość, data

Podpis /pieczątka ( zgodny z kartą wzorów )

Potwierdzenie przyjęcia reklamacji:
1

Przykład:

2

Forma:

1) Transakcja nie była dokonana przeze mnie / nikogo nie upoważniłem do jej wykonania
2) Wykonano jedną transakcje, rachunek został obciążony dwukrotnie
3) Kwota transakcji wynosiła ……. zł. a nie ……. zł.
4) Inne – w miarę możliwość opisać szczegółowo
1) LIST UWAGA! Przekazanie odpowiedzi na aktualnie obowiązujący adres korespondencyjny
2) e- mail UWAGA! Możliwe wyłącznie na podstawie dyspozycji Klienta zgłaszanej podczas składania eklamacji
oraz z zastrzeżeniem, że Bank posiada potwierdzony przez klienta adres mailowy do kontaktu,
3) klient nie oczekuje odpowiedzi
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Miejscowość, data

Stempel i podpis Pracownika Banku

* niepotrzebne skreślić

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Koszęcinie (dalej „Bank”). Bank przetwarza
Pani/Pana dane osobowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami wynikającymi z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu
przetwarzania danych osobowych przez Bank oraz przysługujących Pani/Panu praw w związku z tym znajdziecie Państwo na
stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

