W przypadku posiadania zastrzeheh dotycz4cych uslug Swiadczonych przez bank w zakresie
wykonywanych czynnoSci bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia
29 sierpnia 7997 r., klient ma prawo zloLyc reklamacjg.
Forma i miejsce zlotenia reklamacji
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1. Reklamacje mog4 by6 wnoszoneprzez klienta:
1) osobiScie w siedzibie Banku lub w dowolnej plac6wce Banku, w formie pisemnej lub
ustnej do protokolu;
2) telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z pracownikiem, pod numerami
podanymi na stronie internetowej Banku;
3) listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej plac6wki Banku;
4) z wykorzystaniem Srodk6w komunikacji elektronicznej wysylaj4c e-mail na adres
podany na stronie internetowej Banku;
5) faksem w formie pisemnej na numery plac6wek Banku, podane na stronie internetowej
Banku.
2. W przypadku reklamacji dotycz4cych kart platniczych skladanych przez klient6w innych
niz instytucjonalnych (za wyj4tkiem os6b frzycznych prowadz4cych dzialalno66
gospodarcz4, w tym wsp6lnik6w sp6lek cywilnych oraz rolnik6w) w formie ustnej, Bank
wezwie klienta do uzupelnienia reklamacji poprzez zlolenie podpisu na formularzu
reklamacji wypelnionym przez pracownika Banku w terminie 2 dni roboczych od
momentu otr zymania wezwania.
J. Reklamacje dotycz4ce transakcji dokonanych kartami platniczymi winny by6 skladane na
obowi4zuj4cym w Banku formularzu,
i
transakcii naleZv zloiy6 na oddzielnvm formularzu. Do reklamacji - o ile to mo2liwe nale?y dol4czy(, dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaSnienia dotycz4ce reklamowanej
transakcji. Adresy Centrali orM Oddziat6w znajduj4 sig na stronie intemetowej
www. b s. pyr zyc e. s gb. pl.
Zakres danych zawartych w reklamacji
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reklamacji zlohonej w formie pisemnej powinna zawrcrac;
1) imig i nazwisko lub nazwg klienta;
2) adres korespondencyjny;
3) dokladny opis zdarzenia lub przedmiotuzastrzeZeri klienta;
4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeheh;
5) wlasnorgczny podpis klienta,
zzastrzeheniem ust. 2.
2. Reklamacja dotycz4ca transakcji dokonywanych kartami platniczymi opr6cz danych
zawartychw ust. I dodatkowo powinna zawierac:
1) imig i nazwisko posiadacza kartyfuzytkownika karty;
2) numer karty;
1. TreS6

3) numer rachunku, do kt6rego wydano kartg;

4)

datg transakcji;

5) kwotg transakcji;
6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwg plac6wki, miasto, paristwo),
zgodnie z danymi zaksiggowanej transakcj i.
Formularze reklamacji dostgpne s4 ponizej.
3. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia
reklamacji, Bank zwraca sig do klienta o ich uzupelnienie w formie w jakiej klient zloLyl
reklamacjg.

4.

W sytuacji odmowy podania przezklienta wszystkich danych niezbgdnych do rozpoczgcia
procesu dotyczqcego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, 2e rczpatrzenie
reklamacji nie bgdzie moZliwe, ze wzglEdu na niekompletnoS6 oSwiadczenia klienta.
Niezale2nie od powy2szego klient jest informowany o rozpatrzenil reklamacji
niezwlocznie, wterminie olaeSlonymw $ 4 ust. 1 lub 2.
Sposrib potwierdzenia wptywu reklamacji
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Bank potwierdzazlo2;enie reklamacji w formie pisemnej.

Termin rozpatrzenia reklamacji
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1. Odpowied? na reklamacjg winna byc udzielona bez zbgdnej zwloki, nie p6zniej niZ
wterminie 15 dni roboczych w przlpadku reklamacji, kt6re dotycz1 praw i obowiqzk6w
wynikaj4cych z Ustawy o ustugach platniczych lub 30 dni kalendarzowych w pozostalych
prrypadkach, o d dnia otrzy mania rekl amacj i przez B ank.
2. W szczeg6lnie skomplikowanych przypadkach terminy, o kt6rych mowa w ust. I mog4 ulec
wydhrZeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, kt6re dotycz4praw i obowiqzk6w
wynikaj4cych z Ustawy o uslugach platniczych, oraz do 60 dni kalendarzowych
w pozostalych przypadkach.
3. Za szczeg6lne skomplikowane przypadki uznaje sig koniecznoSc uzyskania przez Bartk
dodatkowych informacji od podmiot6w trzecich wsp6lpracuj4cych z Bankiem niezbgdnych
do rozpatrzenia reklamacji m.in.: reklamacje kartowe, sprawy rvvtqzune z windykacj4
kredyt6w, sprawy spadkowe, fraudy, reklamacje skladane przez system Ognivo, Sorbnet,
SWIFT.
4. W przypadku braku mo2liwoSci udzielenia odpowiedzi na zlolonq reklamacjg w terminie
okreSlonym w ust. 1, Bank informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie 14 dni
od otrzymania reklamacjiwraz z podaniem:

l)

przy czyn op6znienia

w rozpatrywaniu reklamacj

i;

2) okolicznoSci, kt6re muszQ zosta6 ustalone dlarozpatrzeniazastrzeZenklienta;
3) przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na zlohon4 reklamacjg, kt6ry nie moze
by(, dlurlszy niz okreSlony w ust. 2.
5. Do zachowania terminu, o kt6rym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wyslanie odpowiedziprzed
jego uplywem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na pi6mie - nadanie w plac6wce

6.

7.

8.

poczowej operatora .uqtznaczorrego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.).
W przypadku niedotrzymania terminu okreSlonego w ust. l, a w szczeg6lnie
skomplikowanych przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 terminu okreSlonego w ust. 2,
reklamacj g tznaje siE za rozpatrzon4 zgodnie z w olq klienta.
Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje sig do reklamacji zlozonych przez klient6w
instytucjonalnych za wyj1tkiem os6b frzycznych prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarcz4,
w tym wsp6lnik6w sp6lek cywilnych i rolnik6w.
Udzielaj4c odpowiedzi na reklamacjg Bank bierze pod uwagg stan faktyczny istniej4cy
w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamacjg, chyba 2e informacje
i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umoZliwiaj4 udzielenie odpowiedzi
wczeSniej.

9.

W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, vi oparciu o kt6ry Bank udzielil
odpowiedzi na reklamacjg, Bank ponownie rozpoznaje reklamacjg bior4c pod uwagg
zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nast4pily na korzyS6 klienta.
Spos6b powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji
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l.

Odpowiedz na reklamacjg udzielana jest w formie pisemnej i wyslana:
1) listem poleconym na adres wskazany w reklamacjiprzez klienta,
2) wylqcznie na wniosek klienta z wykorzystaniem Srodk6w komunikacji elektronicznej na
adres mailowy, z kt6rego reklamacja zostala wyslana, chyba 2e klient poda
w reklamacji inny adres mailowy poprzez zal4czenie skanu odpowiedzi.

2.

W odniesieniu do klient6w, ktorzy nie zawarli z Bankiem umowy, a zlo?yli reklamacjg,
odpowiedZ wysylana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o kt6rym
mowa w ust. 1 pkt 2.
Usluga Chargeback
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l. W przypadku transakcji dokonyrvanych kartami Bank Swiadczy uslugg chargeback na
wniosek posiadacza kartylalykownika karty w przypadku, gdy:
l) zakupiony towar nie zostal dostarczony zgodnie z umow4,
2) zakupiony towar jest niezgodny z opisem (umow4) b4dz uszkodzony,

3) zakupiona usluga nie zostala wykonana albo jest niezgodna z opisem (umow4),
4) dokonany zostal zwrot towaru, ale nie nast4pil zwrotzaplaconych Srodk6w pienigZnych,
5) rachunek karty zostal obci42ony kwot4 stanowiqc4 nale2noS6 za uslugg lub towar, kt6re
nie byly zamawiane lub nabywane przez posiadacza kartylfiytkownika karty.
2. Bank przeprowadza uslugg chargeback po podjgci:u przez posiadacza kutyl uZl.tkownika
karty dzialaf w stosunku do akceptanta, maj4cych na celu odzyskanie kwoty transakcji lub
dostarczenie towan:/uslugi zgodnie z umow4 albo innych wymog6w, od kt6rych spelnienia
uzalehnione b g dz i e uruc homi enie uslu gi char geb ac k, j ak zastr zehenie karty.
3. Posiadacz kartylu?ytkownik kany sklada wniosek o uslugg chargeback niezwlocznie po
stwierdzeniu sl.tuacji okreSlonej w ust. I i podjgciu dzialah, o kt6rych mowa w ust. 2.
4. Do wniosku o uslugE chargeback klient winien dol4czyc nastgpuj4ce dokumenty:

1) potwierdzenie zawarcia umowy, zakupu towaru lub uslugi;
2) pisemne wyjaSnienie zawieruj4ce informacje wskazane w $ 2 ust. 2;

3) szcze g6lowy op i s zdar zenia or az wykaz ni ez go dno Sc i ;
4) informacjg na temat dzialan podjgtych wobec akceptanta (tj. co najmniej wskazanie:
daty i formy kontaktu posiadacza kartylu?ytkownika karty z akceptantem, danych
akceptanta, treSci zgloszonego Z4dania oraz odpowiedzi ldzielonej przez akceptanta);

5) informacjg, czy towar zostal zwr6cony, a jeSli nie - jaka jest tego przyczyna,
potwierdzenie odeslania otrzymanego towaru lub opis podjgtych pr6b zwrotu towaru;
6) informacjE o rezygnacji z uslugi b4dL irnych Z4daniach skierowanych do uslugodawcy
oraz potwierdzenie rczerwacji, anulacji otrzymanej od uslugodawcy lub paragonu
z informacj4 o zwrocie Srodk6w pienig2nych.
5. Usluga chargeback jest przeprowadzana zgodnie zmiEdzynarodowymi regulacjami
oryanizacjiplatniczej, kt6rej logo znajduje sig na karcie wykorzystanej do transakcji (Visa
lub Mastercard), tj. na zasadach i w terminach wskazanychprzezte organizacje platnicze.
6. Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji posiadaczowikartylu?vtkownikowi karty jest
niezale2naod Banku.
7. Bank informuje posiadacza kartyluzyfkownika karty o decyzji akceptanta, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia bezzasadnoSci zEdarria
zgloszonego we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie jest
zvtracana.

8. W przypadku Swiadczenia przez Bank uslugi chargeback nie stosuje sig postanowiefr
niniejszych Zasad zawartychw $ S,,Informacje dodatkowe" ust. 2-4.
Zglaszanie nieautoryzowanych transakcji platnicrych
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1. W przypadku zgloszenia przez klienta transakcji platniczej, kt6ra wedlug twierdzenia
klienta nie byla przez ruego autoryzowana, po stwierdzeniu przez Bank, 2e transakcja nie
byla autoryzowata, Bank niezwlocznie nie p6zniej jednak niz do kofrca dnia roboczego
nastgpuj4cego po dniu stwierdzerua wyst4pienia nieautoryzowanej transakcji przywr6ci
rachunek klienta do stanu, jaki istnialby, gdyby transakcja nie miala miejsca.
2.Barkniezw\ocznie przekazuje klientowi informacjg, o uznaniu jego roszczenia.
Informacje dodatkowe
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l.

Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. W razie sporu z Bankiem klient bgd4cy konsumentem moze zwrocic sig o pomoc do
Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
3. W przypadku reklamacji dotycz4cych ubezpieczeri, klient Banku ma mozliwoSd zwr6cenia
sig o pomoc do Rzecznika Finansowego.

4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzinareklamacjg klient moie:
1) odwola6 sig do Prezesa Zarzqdu. Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Sp6ldzielczego, a w
przypadku zloaenia skargi nadzialalnoSl Zarzydu, do Rady Nadzorczej Banku, poprzez
zlo2enie odwolania w formie i miejscu wlaSciwej dla reklamacji,
2) zloZy(, zapis na S4d Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego**;

3) skorzystad z instyucji Arbitra Bankowego przy Zwi4zku Bank6w Polskich, o ile
warto66 przedmiotu sporu nie jest vryaszanil12.000

zl*;

4) zlozy1, wniosek do Rzecznika Finansowego** w sprawie rozwi1zania sporu lub
5) wystqpi6 z pow6dztwem do s4du powszechnego.
5. Zasady opisanej w ust. 4 pkt 4 nie stosuje sig do klient6w instytucjonalnych za wyj4tkiem
os6b fizycznych prowadz4cych dzialalnoS6 gospodarcz4, w tym wsp6lnik6w sp6lek
cywilnych i rolnik6w.

Skargi

W

se

przypadku posiadania zastrzeLen dotycz4cych uslug Swiadczonych przez Bank lub
wykonywanej dzialalnoSci, nie stanowi4cych reklamacji, klient ma prawo zlolyc skargg
Wniosek
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Przedmiotem wniosku mog4 byc sprawy dotyczqce poprawy funkcjonowania Banku,
lepszego zaspokojenia potrzeb klient6w, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.

*dotyczy konsument6w
** dotyczy klient6w indywidualnych oraz os6b fizycznych prowadz4cych dzialalnoSi gospodarcz4,w
wsp6lnik6w sp6lki cywilnej oraz rolnik6w, dotyczy reklamacji ubezpieczeniowych
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