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ROK ZAŁOŻENIA 

             1905 

 

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy 
 

  Zgłoszenie reklamacji karty  

VISA Classic/Senior/Student/Junior/PayWave/ 

Instant Issue/Business oraz Karty Lokalnej* 
 

Zgłoszenie reklamacji 
(Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami ) 

 

Imię i nazwisko Użytkownika karty : ……………………………………………………………….. 

 

Numer karty:                                                            Data ważności: 
                   /   

 

Karta wydana do rachunku : 

Imię i nazwisko Posiadacza rachunku/Nazwa Posiadacza rachunku:  

 

......................................................................................................................................................... 

Nr rachunku:  

 

 

 

Kwota transakcji     _______________________________________ 

Data transakcji     _______________________________________ 

Miejsce dokonania transakcji    _______________________________________ 

 

Opis zdarzenia: 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Oczekiwania:   

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że powyższa karta była cały czas w moim posiadaniu.  

 

W załączeniu przekazuję: 

1. ……………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………. 
 

 

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………….. 

 

  8 9 3 8 0 0 0 6                 
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Oświadczam, że:  

1) Wyrażam zgodę na ewentualne udostępnianie organom ścigania moich danych osobowych oraz 

innych danych bezpośrednio lub pośrednio związanych z reklamowanymi prze mnie transakcjami, 

2) Wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w niniejszej reklamacji są prawdziwe i 

kompletne, według stanu na dzień jego złożenia oraz, że składam je świadoma/y 

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 ustawy Kodeks karny z dnia 06-04-1997 

roku (DZ.U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami),  

 

 

Data :……………………… Podpis (zgodny z podpisem na karcie) …………………………………………… 

 

 

 

Wypełnia Bank: 
 

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy 

ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

pieczątka i podpis pracownika Banku 

imię i nazwisko pracownika do kontaktu oraz jego nr telefonu: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

 

 

Decyzja Banku: 
 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Data :………………………     Pieczątka i Podpis  ……………………………………….. 


