
 
 

 
 

Zasady rozpatrywania reklamacji 
 

Krakowski Bank Spółdzielczy rozpatruje reklamacje zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym, 

• Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. 

Zgodnie z powyższymi przepisami reklamacja to wystąpienie skierowane do Banku przez jego Klienta 

w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank.  

Jeżeli chcesz złożyć reklamację odnoszącą się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank 

możesz to zrobić w jeden z poniższych sposobów: 

• pisemnie lub ustnie za pośrednictwem siedziby Banku a także w każdej placówce Banku, których wykaz 

znajduje się na stronie internetowej Banku www. kbsbank.com.pl 

• pisemnie na adres: 

Krakowski Bank Spółdzielczy 

Rynek Kleparski 8 

31-150 Kraków 

• poprzez skorzystanie z formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej Banku  

• poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:  sekretariat@kbsbank.com.pl  

• telefonicznie lub faxem pod numerem telefonu ogólnej Infolinii 12 428 62 00 lub 12 428 62 36 

Bank udzieli odpowiedzi na reklamację w formie papierowej wysłanej listem poleconym lub na 

wniosek Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie jednak nie później niż: 

• w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w przypadku reklamacji związanych 

z usługami płatniczymi; 

• w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji w pozostałych przypadkach.  

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji 

i udzielenie odpowiedzi w powyższych  terminach, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony 

odpowiednio do 35 dni roboczych lub 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia, wskazaniu 

okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia oraz podaniu przewidywanego terminu odpowiedzi.  

Klient Banku będący konsumentem może skorzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych 

Rzeczników Konsumentów, a także skierować sprawę do polubownego rozstrzygnięcia w ramach 

Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich. Ponadto każdy Klient Banku 

może skierować sprawę do Sądu Polubownego przy KNF lub wystąpić z powództwem do sądu 

powszechnego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach 

internetowych – odpowiednio:  www.zbp.pl oraz www.knf.gov.pl. Klient Banku będący osobą fizyczną 

może zwrócić się do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) o przeprowadzenie postępowania w trybie 

i na zasadach określonych w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 

i o Rzeczniku Finansowym. 

 


