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________________________________________________________________________
KANCELARIA OFERUJE
PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE
- POLISOLOKAT
- KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH
- NIEPRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWYCH
- SKŁADANIA INNYCH REKLAMACJI DO BANKU I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

______________________________________________________________________
POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ LUB WERSJI WORD
NAPISZ DO NAS
BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL
________________________________________________________________________
………………………….
/Miejscowość, data/
……………………………
……………………………
……………………………
/Imię i nazwisko, adres,
mail, telefon – konsumenta/
……………………………….
……………………………….
……………………………….
/Dane organizatora/
dotyczy: …………………………………………

REKLAMACJA
USŁUGI BANKOWEJ
Niniejszym na podstawie art. ………………… ustawy z dnia ……………….. r. o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Dz. U. z ……………… r. Nr ………………, poz. …………………… z późn. zm.),
zgłaszam
reklamację
świadczenia
usługi
bankowej
dotyczącej
…………………………………., wynikającej z umowy ………………………z dnia
……………………… r., zawartej w placówce banku ……………………………….., w
ramach której ………………………………………. (dalej „Umowa”)
Uchybienia w sposobie wykonania umowy polegały na: ………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
podczas, gdy zgodnie z …………………..…………………………………………………
.zobowiązani byliście Państwo jako instytucja finansowa do zapewnienia
……………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
Powyższe stanowi naruszenie:
a) klauzuli niedozwolonej wynikającej z rejestru klauzul niedozwolonych nr
………………… (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
…………., sygn. akt ……………);
b) przepisu art. ………………….. ustawy z dnia ……………………………… o
…………………… (Dz. U. z ……………… r. Nr ………………, poz.
…………………… z późn. zm.);
Informuję przy tym, iż w chwili składania oświadczenia woli w zakresie zawarcia umowy
działałem pod wpływem błędu, co do treści czynności prawnej, ponieważ:
a) ……………………………………………….;
b) ……………………………………………….;
tym samym stosownie do treści art. 84 kodeksu cywilnego, oświadczam, iż uchylam się od
skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w dniu ……………………… r.
___________________________________________________________________________
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o:
a) rozpatrzenie mojej reklamacji w trybie przepisów ustawy z dnia ……………….. r. o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym (Dz. U. z ……………… r. Nr ………………, poz. ……………………
z późn. zm.), z zachowaniem terminu ustawowego na jej rozpatrzenie określonego w
art. 5 ww. ustawy;
b) zwrot, wypłatę, inne roszczenie /wybrać właściwe/
W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub braku jej rozpatrzenia w wyżej
zakreślonym terminie, wystąpię na drogę sądową, wskutek czego zostaną Państwo obciążeni
dodatkowymi kosztami procesu oraz kosztami ewentualnej egzekucji.
___________________________________________________________________________

Z poważaniem:
………………………….
/podpis konsumenta/

Załącznik.
1. kserokopia umowy;
2. kserokopia innych dokumentów

