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Bank Spółdzielczy w Porąbce 
www.bsporabka.pl 

  

 

 

REKLAMACJE 

Dokładamy wszelkich starań, aby wyjaśnić i rozwiązać wszelkie problematyczne sytuacje 

i niedogodności naszych Klientów, powstałe w związku z obsługą w Banku.  

Klient może złożyć reklamacje niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. 

MOŻLIWE FORMY ZŁOŻENIA REKLAMACJI  

Klienci będący osobami fizycznymi mogą złożyć reklamacje: 

- pocztą tradycyjną kierując pismo na adres placówki Banku: 
Bank Spółdzielczy w Porąbce 
ul. Rynek 5  
43-353 Porąbka 

- telefonicznie pod numerami telefonów: /33/ 810-60-01; /33/ 815-05-06 
- pocztą elektroniczną, na adresy: karta-bs.porabka@bankbps.pl;  

kredyty-bs.porabka@bankbps.pl 
centrala-bs.porabka@bankbps.pl 

- osobiście w Placówkach Banku:  

Bank Spółdzielczy w Porąbce 
Centrala 
43 - 353 Porąbka, ul. Rynek 5  
tel. +48 338106001 lub +488150506 

 
Filia Czaniec 
43 - 354 Czaniec, ul. Kard. Karola Wojtyły 30 
tel. +48 338109434, +48 338108540 

 
Stały Punkt Kasowy w Czernichowie 
34 - 311 Czernichów, Tresna ul. Żywiecka 2 (budynek Urzędu Gminy)    
tel. +48 338661381 lub +48 338661325 w.118 

 
Pisemne reklamacje można przesłać FAKSEM na numer 33 8106 452. 

Bank rozpatruje reklamacje złożoną przez Klienta i udziela odpowiedzi w formie papierowej lub za 

pomocą innego trwałego nośnika informacji uzgodnionego z Klientem. 

Rozpatrzona reklamacja może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek 

Klienta. 

TERMINY UDZIELENIA ODPOWIEDZI  

Przyjmuje się następujące terminy rozpatrzenia reklamacji: 

 

1. Dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty debetowej 

w terminie nie późniejszym niż 15 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy 
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rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 15 dni roboczych z uwagi na złożoność 

spawy, Bank poinformuje o tym Klienta na piśmie, wskazując przyczynę opóźnienia 

i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin 

jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia 

złożenia reklamacji.  

2. Dla pozostałych reklamacji (związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w pkt.1) 

w terminie nie późniejszym niż 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność 

sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Bank poinformuje Klienta 

o: 

− przyczynie późnienia; 

− wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone; 

− wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi. 

Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, nie może być dłuższy niż 60 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.  
 
Bank może zwrócić się do Klienta o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych, informacji 
lub posiadanej przez Klienta dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, które mogą okazać się 
niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.  

MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA OD DECYZJI BANKU  

1. RZECZNIK FINANSOWY 

Rzecznik Finansowy jest organem właściwym do rozpatrywania wniosków w indywidualnych 

sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń Klientów przez Bank  w trybie 

rozpatrywania reklamacji, a także do rozpatrywania wniosków dotyczących niewykonania 

czynności wynikającej z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta w terminie ustawowym. 

Rzecznik finansowy  

Biuro Rzecznika Finansowego 

Al. Jerozolimskie 87 

02-001 Warszawa 

tel. (+48 22) 333-73-26/27 

fax. (+48 22) 333-73-29 

http://rf.gov.pl 

 

2. NADZÓR FINANSOWY  

Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie. 
 

Komisja Nadzoru Finansowego 
Plac Powstańców Warszawy 1 
00-950 Warszawa 
Tel. /22/ 262-50-00 
Fax. /22/ 262-51-11 (95) 
www.knf.gov.pl 

http://rf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/
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3. POMOC PRAWNA 

W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić o bezpłatną pomoc do 
Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. 

 

Na terenie powiatu bielskiego (woj. śląskie) działa: 

Miejski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
Ul. Piastowska 40 
43-300 Bielsko-Biała 
Tel. /33/ 813-68-76 fax.: /33/ 822-06-72 
e-mail: rzekons@powiat.bielsko.pl 
Na terenie powiatu żywieckiego (woj. śląskie) działa: 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
Ul. Krasińskiego 13 
34-300 Żywiec 
Tel. /33/ 860-50-13 

 
e-mail: rzecznik@zywiec.powiat.pl 

 

W sprawach dotyczących rynku emerytalnego i ubezpieczeniowego Klient uzyska pomoc 
prawną u Rzecznika ubezpieczonych. 

 

Rzecznik Ubezpieczonych: 

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych  

Al. Jerozolimskie 44 

00-024 Warszawa  

Tel. /22/ 333-73-26; /22/ 333-73-27; /22/ 333-73-28 fax /22/ 333-7329 

e-mail: biuro@rzu.gov.pl 

 

 W sprawach spornych klient ma prawo zwrócić się do Bankowego Arbitra Konsumenckiego  
w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy nim a Bankiem. Bankowy Arbitraż Konsumencki działa 
przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy 
konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych 
czynności na rzecz konsumenta pozasądowe postępowanie rozjemcze. 

 Kontakt:  
 Bankowy Arbitraż Konsumencki 
 ul. Kruczkowskiego 8 
 00-380 Warszawa 
 Telefon (0-22) 48 68 400 
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