
 

  
  

 

Załącznik nr 1 do Instrukcji rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju 

INFORMACJA 

dla Klientów Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju dotycząca 

Składania reklamacji/skarg 

Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji/skarg 

1. Reklamacje/skargi wnoszone są pisemnie: 

- za pośrednictwem poczty na adres: 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój 

- za pomocą faxu na numer fax: +48 32 476 10 32 

- osobiście w Centrali lub każdej placówce Banku zajmującej się obsługą klienta 

- przez pełnomocnika 

2. Pracownik przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie reklamacji/skargi, odciskając pieczęć Banku i podając datę jej 

wpływu. 

3. W przypadku reklamacji/skarg składanych w formie pisemnej, Klient powinien podpisać reklamację/skargę zgodnie z 

Wzorem Podpisu. 

4. Reklamacje/skargi nie zawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania, 

chyba że treść reklamacji/skargi zawiera dane umożliwiające weryfikację zgłaszającego, a wynik rozpatrzenia danej 

reklamacji/skargi może służyć interesom Banku. W takiej sytuacji odpowiedź na reklamację/skargę kierowana jest na znany 

Bankowi adres zamieszkania lub adres korespondencyjny klienta. 

5. Jeśli z treści reklamacji/skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, Bank wzywa wnoszącego reklamację/skargę do 

złożenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania, do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia, z 

pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje zawieszenie rozpoznania reklamacji. 

 

Terminy rozpatrywania reklamacji/skarg 

 

1. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji/skargi rozpoczyna się w dniu wpływu reklamacji/skargi od Klienta do Banku. 

2. Reklamacje/skargi składane w Banku winny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od 

dnia ich otrzymania, za wyjątkiem skarg na działalność Zarządu, które są rozpatrywane na najbliższym od daty zgłoszenia 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

3. W razie nierozpatrzenia reklamacji/skargi we właściwym terminie Bank informuje podmiot, który złożył reklamację/skargę 

o przyczynie zwłoki, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz nowy termin rozpatrzenia reklamacji/skargi, 

który nie powinien jednak być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji/skargi. 

4. Bank udziela Klientowi odpowiedzi za złożoną reklamację/skargę drogą pocztową na adres korespondencyjny Klienta. 

5. W przypadku złożenia skargi/reklamacji w sposób inny niż za pośrednictwem poczty lub posłańca, Bank na życzenie 

klienta przekazuje mu potwierdzenie złożenia skargi/reklamacji w trybie z nim uzgodnionym. 

 

Informacje dodatkowe 

1. Klient ma możliwość złożenia odwołania od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na reklamację poprzez: 

1) skierowanie odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; 

2) skorzystanie z instytucji mediacji lub sądu polubownego, bądź innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, 

w tym m.in. z: 

a) Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; 

b) organizacji konsumenckich; 

c) Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów; 

d) Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich; 

e) wystąpienie z powództwem do Sądu Najwyższego 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 


