
 
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących kart płatniczych 

 
Złożenie reklamacji 

§ 1 
1. Reklamacje dotyczące transakcji dokonywanych kartami płatniczymi wydanymi przez Bank mogą 

być zgłaszane przez klientów: 
1) osobiście w jednostce organizacyjnej Banku obsługującej klientów pisemnie lub ustnie do 

protokołu 
2) przesyłką pocztową na adres siedziby Banku : Bank Spółdzielczy we Wschowie, ul. 

Daszyńskiego 19,  67 – 400 Wschowa lub na adres któregokolwiek z Oddziałów Banku, podane 
na stronie internetowej Banku 

3) na adres e-mail : bank@bswschowa.pl  
4) telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z Call Center Banku Spółdzielczego we 

Wschowie, którego numer podany jest na stronie internetowej Banku; 
2. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na 

obowiązujących w banku formularzach załącznik nr 8 oraz załącznik nr 9. W przypadku reklamacji 
dotyczącej kilku transakcji należy reklamację taką złożyć na oddzielnych formularzach. Do 
reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje, wyjaśnienia 
dotyczące reklamowanej transakcji. 

3.  Rejestracja reklamacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami. 
4. Jeżeli reklamacja dotyczy niezgodności w obciążeniu lub uznaniu rachunku karty, pracownik banku 

jest zobowiązany przed przyjęciem reklamacji do sprawdzenia czy wystąpiła niezgodność 
w obciążeniu lub uznaniu rachunku karty.  

5. Treść reklamacji kartowej złożonej w formie pisemnej powinna zawierać: 
1) imię i nazwisko lub nazwę  Klienta ; 
2) PESEL, NIP lub REGON  
3) adres korespondencyjny; 
4) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta; 
5) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń; 
6) własnoręczny podpis składającego reklamację. 
7) Numer telefonu, w przypadku wyrażenia przez klienta woli otrzymania odpowiedzi na 

reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) – za pośrednictwem telefonu 
(wiadomość sms) zostanie przekazane hasło do otwarcia korespondencji, 

6. Reklamacja kartowa musi dodatkowo, oprócz elementów wymienionych w Zasadach, zawierać: 
1) imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty; 
2) numer karty; 
3) numer rachunku, do którego wydano kartę; 
4) datę transakcji; 
5) kwotę transakcji; 
6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwa placówki, miasto, państwo) 

7. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia 
reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie, w jakiej klient złożył 
reklamację. 

8. Niezależnie od zapisów ust. 5 i 6 właściwe regulacje mogą zawierać dodatkowe wymogi 
dotyczące reklamacji w zakresie transakcji dokonywanych kartami płatniczymi. 

 
 
Wytyczne do obsługi reklamacji transakcji klientów Banku Spółdzielczego w bankomatach 

własnych Banku 
§ 2 

1.Po otrzymaniu reklamacji Pracownik Banku sprawdza, czy:  



1) formularz reklamacyjny zawiera prawidłowe dane dotyczące Użytkownika karty (imię i nazwisko, 
numer karty, numer rachunku) oraz reklamowanej transakcji (data i kwota transakcji, nazwa 
usługodawcy, miasto, państwo),  
2) rachunek Klienta został obciążony z tytułu reklamowanej transakcji (blokada została rozliczona),  

3) załączniki dołączone do reklamacji (np. wydruk z bankomatu) są zgodne z reklamowaną transakcją.  
2. Pracownik Banku na podstawie dokumentów, tj.:  

− dziennika elektronicznego bankomatu,  
− protokołu rozliczenia bankomatu - informacja o wystąpieniu nadwyżki gotówki lub nadwyżki na 
koncie rozliczeniowym bankomatu, 
− w szczególnych przypadkach zapisów monitoringu bankomatu,  
− dokonuje analizy zasadności reklamacji Klienta.  

Następnie jeśli transakcja nie przebiegła prawidłowo, a przy reklamowanej transakcji widnieje 
komunikat:  
     - gotówka cofnięta,  

- błąd na łączach,  
- go out of service,  
- błąd prezentera,  
- niepowodzenie prezentacji,  
- retract banknotów;  

oznacza to, iż podczas transakcji gotówka nie została zaprezentowana lub została częściowo 
zaprezentowana Klientowi.  
Dodatkowo przy wystąpieniu nadwyżki gotówki lub nadwyżki na koncie rozliczeniowym bankomatu 
oraz po otrzymaniu oświadczenia Klienta reklamację uznaje się za zasadną. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, gdy Pracownik nie będzie miał możliwości jednoznacznego uznania 
zasadności roszczeń Klienta, formularz reklamacji Klienta wraz z pełną dokumentacją pozyskaną w 
czasie procesowania reklamacji zostanie przesłany do SGB - Bank S.A. (zwany dalej: SGB)  na adres 
mailowy karty.reklamacje@sgb.pl. 
3. Za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się reklamacje dotyczące transakcji dokonanych 

kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się 
rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych lub od podmiotów trzecich 
współpracujących z Bankiem. 

 
Wytyczne do obsługi reklamacji transakcji klientów Banku Spółdzielczego w pozostałych 

bankomatach 
§ 3 

1. Po otrzymaniu reklamacji Pracownik Banku przekazuje reklamację wraz ze wszystkimi załącznikami 
niezwłocznie w formie elektronicznej (na adres : reklamacje@sgb.pl)  lub faksem do rozpatrzenia 
przez właściwą komórkę banku zrzeszającego SGB, zajmującą się rozliczaniem transakcji 
bankomatowych i przy użyciu kart, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2.  SGB prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie reklamowanej transakcji. 
3. Wszelkie informacje na temat prowadzonej reklamacji posiadacz rachunku/użytkownik karty 

uzyskuje w jednostce organizacyjnej Banku, do której wpłynęła reklamacja. 
4.  W przypadku  pozytywnej opinii SGB w sprawie reklamacji , Bank uznaje rachunek klienta. 
5. Treść, forma oraz termin udzielenia przez Bank odpowiedzi na reklamację określone są w niniejszych 

Zasadach. 
6.  W przypadku, gdy posiadacz karty zdecyduje się na upoważnienie Banku do wykonywania jego praw 

jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, winien on złożyć w Banku stosowne pełnomocnictwo z 
prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw, ze wskazaniem sygnatury sprawy i organu, przed którym 
toczy się postępowanie karne; wraz ze złożeniem pełnomocnictwa posiadacz karty powinien dodatkowo 
zawrzeć z Bankiem umowę z elementami zlecenia, która będzie regulować wzajemne prawa i obowiązki 
stron oraz ewentualne rozliczenia stron związane z wykonywaniem umowy przez Bank. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w 
zasadach.  

 


