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   Informacja o możliwości złożenia skargi lub reklamacji 
 

 

Klient Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie (zwanego dalej Bankiem) ma możliwość złożenia 

skargi lub reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług                      

lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia skargi lub reklamacji według poniższych zasad: 

 

1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skarg i reklamacji, Klient powinien zgłosić 

skargę lub reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących 

zastrzeżenia. Do złożonej skargi lub reklamacji Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty 

związane z przedmiotem reklamacji. 

2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane 

adresowe Klienta. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłoszonej skargi             

lub reklamacji. 

3. Klient może złożyć skargę lub reklamację w następującej formie: 

1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce organizacyjnej Banku albo przesyłką pocztową                     

w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe; 

2) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w placówce Banku; 

3) w formie elektronicznej - na adres: reklamacje@wbschelm.pl. 

4. Skarga lub reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie 

niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia kwestii zgłoszonej przez Klienta. 

5. Bieg terminu rozpatrywania skargi lub reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku. 

6. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, tj. : 

1) dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty w terminie                        

nie późniejszym niż 15 dni roboczych od jej otrzymania.   W przypadku, gdy rozpatrzenie 

reklamacji, z uwagi na złożoność sprawy,  nie będzie możliwe w terminie 15 dni roboczych 

Posiadacz rachunku / Użytkownik  karty zostanie poinformowany na piśmie o przyczynie 

opóźnienia i okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji. 

Przewidywany termin  rozpatrzenia reklamacji  i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 35 

dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.  

2) dla pozostałych reklamacji (związanych ze świadczeniem usług innych niż  wymienione w ust.6 pkt 

1). w terminie nie późniejszym niż 30 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy 

rozpatrzenie reklamacji, z uwagi na złożoność sprawy,  nie będzie możliwe w terminie 30 dni 

roboczych składający reklamację lub skargę karty zostanie poinformowany na piśmie o przyczynie 

opóźnienia i okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji. 

Przewidywany termin  rozpatrzenia reklamacji  i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 

dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.  

7. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, Bank zwróci niezwłocznie kwotę 

nieautoryzowanej transakcji, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu 

wykrycia lub stwierdzenia przez Bank wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony 
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rachunek płatnika lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia przez płatnika, z wyjątkiem 

przypadku, gdy Bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać 

oszustwo. 

8. Za moment otrzymania od płatnika zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, uznaje się moment zgłoszenia 

reklamacji nieautoryzowanej transakcji zawierającej wymagane do rozpatrzenia informacje, którymi są: 

a) numer rachunku lub numer karty związanej z nieautoryzowaną transakcją; 

b) imię i nazwisko Posiadacza rachunku/Użytkownika karty; 

c) data dokonania transakcji płatniczej; 

d) oryginalna kwota transakcji płatniczej; 

e) nazwa akceptanta lub bankomatu w przypadku transakcji dokonywanych kartą; 

f) wskazanie powodu złożenia reklamacji; 

g) potwierdzenie czy Użytkownik karty był w posiadaniu karty w chwili realizacji reklamowanej 

transakcji płatniczej; 

h) potwierdzenie czy reklamowana transakcja na rachunku płatniczym była  wykonana z należącego     

do  Posiadacza rachunku / Użytkownika karty urządzenia umożliwiającego dokonanie tej transakcji.  

9. Zwrócona kwota nieautoryzowanej transakcji płatniczej przywraca obciążony rachunek, w dacie waluty 

nie późniejszej niż data obciążenia tego rachunku ta kwotą, do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała 

miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. 

10. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi lub reklamacji wysyłane jest do Klienta za 

pośrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej                

z Klientem, przy czym udzielenie odpowiedzi na skargę/reklamację w innej formie możliwe jest tylko 

w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie powoduje ryzyka   o ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom 

nieuprawnionym. W przypadku braku uzgodnień w tym zakresie Bank udziela odpowiedzi w formie 

pisemnej na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny. 

11. Bank nie pobiera opłat za przyjęcie i rozpatrzenie skargi lub reklamacji. 

12. Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do: 

1) Arbitra Bankowego  

2) Sądu Powszechnego w drodze powództwa cywilnego; 

3) Rzecznika Finansowego; 

4) Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w przypadku gdy klient posiada status 

konsumenta. 

13. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 

20, 00-549 Warszawa; Klient ma możliwość złożenia skargi  na działalność Banku do Komisji Nadzoru 

Finansowego   
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