
wałącznik nr 11 do wasad składania i rozpatrówania skarg i reklamacji  

 
clojriAow reklamacji dotóczącó kart 

 
 

 
stempel nagłówkowó  placówki _anku 

 
Klient*: 
 
 

 - klienci instótucjonalniI za wójątkiem osób fizócznóch prowadzącóch działalność gospodarcząI 
wspólników spółek cówilnóch i rolników 
 
 

Lmrosimó o czótelne wópełnienie formularzaL 
fmię i nazwisko posiadaczaLużótkownika 
kartó 

      

/Cardholder kame  
kumer kartóL Card kumber  || ||| ||| ||| || || ||| ||| ||| || || ||| ||| ||| || || ||| ||| ||| || 
  kumer rachunkuI do którego wódano kartęL 
Account kumber 

|| ||| || || ||| ||| ||| || || ||| ||| ||| || || ||| ||| ||| || 
|| ||| ||| ||| || || ||| ||| ||| || || ||| ||| ||| || 

  aata transakcjiL qransaction date       
  hwota transakcji (mikFL qransaction Amount       
  kazwa usługodawcóL Merchant name       
  jiastoL City       
  maństwoL Country       

 
Lmrosimó o wstawienie znaku u  tólko w jednóm z pólL *F 

   mowóższa transakcja nie bóła dokonana przeze mnie i nikogo nie upoważniłem (amF do jej dokonaniaK   
 (qhe above transaction was not made by me nor did f authorise anyone else to make this transaction). 

  kie otrzómałem (amF gotówki z bankomatuI a mój rachunek został obciążonóK  
(AqM didn’t dispense the disposed amount). 

  aokonałem (amF tólko jedną transakcjęI natomiast zostałem (amF obciążonó podwójnieK 
(f made only one transaction but was debited twice). 

  hwota dokonanej przeze mnie transakcji wónosi …………… złotóchI a nie …………… złotóchK  wałączonó 
przez mnie rachunek wskazuje prawidłową kwotęK  
(qhe amount of the charge was …………… and not  ……………K f enclose the copy of the bill which shows the correct 
amount). 

  kie dokonówałem (amF rezerwacji ……………………………………………… 
(f did not make a reservation ………………………………………………F. 

  oezerwacja została odwołana w dniu ………………… pisemnieLtelefonicznieK kumer anulowania rezerwacji 
………………K 
(f cancelled the reservation on …………… in writing / by phone - the cancellation number is ……………I but my 
account was charged). 

  oachunek uregulowałem (amF gotówkąLinną kartąI a mój rachunek został obciążonó z tótułu płatności kartą 
płatnicząK 
(f paid the bill in other means but the above amount was charged to my account). 
 

  hupionó towar nie został dostarczonó zgodnie z umowąI** 
(qhe product f bought was not delivered in accordance with the Agreement/ ContractFI** 
 

  hupionó towar jest niezgodnó z opisem (umowąF bądź uszkodzonóI** 
(qhe product f bought is not in accordance with the Agreement/ Contract or it is damaged)I** 
 

  hupiona usługa nie została wókonana albo jest niezgodna z opisem (umowąFI** 
(qhe service f bought was not provided in accordance with the Agreement/ Contract or it is against the Agreement/ 
Contract)I** 
 

  aokonałem (amF został zwrot towaruI ale nie nastąpił zwrot zapłaconóch środków pieniężnóchI** 
(qhe product was returnedI but the money paid for it was not returned)I** 
 



 
 

  oachunek kartó został obciążonó kwotą stanowiącą należność za usługę lub towarI które nie bółó zamawiane lub 
nabówane przez posiadacza kartóLużótkownika kartóK** 
(qhe card account was charged with the amount due for the service or product which was neither ordered nor bought by 
the card holder or user.)** 
 

  fnne (lther) ………………………………………………………………K 
 

ao niniejszej reklamacji załączam następujące dokumentó (f enclose additional documents):  
      
 
      
 
      

  aF potwierdzenie zawarcia umowóI zakupu towaru lub usługiI  
(Confirmation that the Agreement/ Contract was madeI the product or service bought)  
  bF szczegółowó opis zdarzenia oraz wókaz niezgodnościI  
(aetailed description of the event and a list of inconsistencies)I 
  cFinformacje na temat działań podjętóch wobec akceptanta (tjK co najmniej wskazanie: dató i formó kontaktu 

posiadacza        kartóLużótkownika kartó z akceptantemI danóch akceptantaI treści zgłoszonego żądania oraz odpowiedzi 
udzielonej przez akceptantaFI 

(fnformation on the activities undertaken in relation to the Acceptor (i.e. specifying at least: the date and form of 
contact made by the card holder or user with the AcceptorI the Acceptor identificationI the contents of the filed 
request and the reply made by the Acceptor)I 
 dF informacjeI czó towar został zwróconóI a jeśli nie – jaka jest tego przóczónaI oraz opis podjętóch prób zwrotu 

towaru; a w przópadku zakupu usług – informacje o rezógnacji bądź innóch żądaniachK  
(fnformation on whether the product was returned andI if notI whyI and a description of undertaken attempts to 
return the product andI for the serviceI information on withdrawal from purchase or any other requests)I 
 eF informację o rezógnacji z usługi bądź innóch żądaniach skierowanóch do usługodawcó oraz potwierdzenie 

rezerwacjiI anulacji otrzómanej od usługodawcó lub paragonu z informacją o zwrocie środków pieniężnóchK 
(fnformation on withdrawal from the purchase of the service or on any other requests filed with the service provider 
and the confirmation of reservationI cancellation received from the service provider or a bill with the information on 
the return of money). 

 
 

 
motwierdzamI że karta bóła całó czas w moim posiadaniu 

(f confirm that my card was fn my possesion all the time) 
 
 

      
  

 
jiejscowośćLCityI dataLdate 

  
podpis posiadaczaLużótkownika kartó zgodnó  

z podpisem na karcieLpignature  
 

 
pposób przekazania odpowiedzi przez _ank na reklamację posiadaczaLużótkownika kartó*: 
 

  listownie na adres korespondencójnó posiadacza Lużótkownika kartóI 
  mailem na poniższó adres wskazanó przez posiadacza Lużótkownika kartó (pismo w formacie macF: 

 
……………………………………………………………………………………………………KK 
                                    (adres mailowó do przekazania odpowiedzi na reklamację posiadaczaLużótkownika kartóF  
 
 
motwierdzenie przójęcia reklamacji przez _ank 
 

 

dataI stempel funkcójnó i podpis pracownika 
placówki _anku oraz nr telefonu  

*F odpowiednie zaznaczóć 
**F należó załączóć dokumentó wómienione w punktach aF-e 
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