Załącznik nr 2
do Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg/reklamacji/wniosków

FORMULARZ reklamacji*
stempel nagłówkowy placówki banku

Numer rachunku: |_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _|

Dane posiadacza rachunku:
Nazwa i siedziba podmiotu
REGON

NIP

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w
tym rolnik, wspólnicy spółki cywilnej) **),
- pozostali klienci instytucjonalni **)

1.

Reklamacja transakcji na rachunku

Data reklamowanej transakcji: |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|

Kwota reklamowanej transakcji …………………………… złotych

Kanał dostępu, poprzez który realizowano operację**:
WWW
PLACÓWKA BANKU

rodzaj operacji (np. przelew, lokata, zlecenie stałe)

Zakres reklamacji (prosimy o zaznaczenie tylko jednego z poniższych punktów)**:
Powyższa transakcja nie była dokonana przeze mnie/ i nikogo nie upoważniłem/am/ do jej dokonania
Dokonałem/am/ tylko jednej transakcji, natomiast zostałem/am/ obciążony/na podwójnie

Kwota dokonanej transakcji wynosi

………………………… złotych, a nie ………………………….. złotych

Inne:
2.

Opis reklamacji:
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3.

Wybór formy odpowiedzi**:
listownie na adres:
mailem na adres (pismo w formie PDF):

miejscowość, data

podpis posiadacza rachunku/pełnomocnika

Potwierdzenie przyjęcia reklamacji przez bank:

miejscowość, data

stempel funkcyjny i podpis pracownika przyjmującego reklamację
w placówce banku oraz nr telefonu

* Niniejszy formularz nie dotyczy reklamacji transakcji dokonanej kartą płatniczą,
** Wstawić X w wybrane pole

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku moich
danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu rozpatrzenia złożonego zgłoszenia
(reklamacji/skargi/wniosku), z zachowaniem zasad i sposobu ich przetwarzania, wykorzystywania, ochrony
oraz prawa kontroli zgodnie z ustawą z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133,
poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, ul. Westerplatte 17, jako administrator danych
informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia złożonego zgłoszenia
(reklamacji/skargi/wniosku). Dane te są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane podmiotom
upoważnionym przez przepisy prawa (w tym wskazanym w art. 105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe, tj. do innych banków, instytucji kredytowych i finansowych, Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz
systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie). Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia
zgłoszenia.
Administrator danych informuje o przysługującym posiadaczowi/współposiadaczowi prawie dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt
7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.).

podpis posiadacza/użytkownika karty zgodny
z podpisem na karcie/Signature
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