
Załącznik nr 5 
do Instrukcji wydawania i obsługi kart płatniczych VISA Business                
 i VISA Business Electron Zrzeszenia Banku BPS S.A. 

    
 

ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.  
 

Zgłoszenie reklamacji karty płatniczej: VE/ VC/ MJ/ VB/ VBE/  
VISA Classic kredytowej /innych ........................../* 

 

Pieczątka adresowa jednostki Banku przyjmującej reklamację: 
/Bank branch receiving complaint/ 
 

Imię, nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu  
w jednostce Banku:  

 
_______________________________________ 
 

 

   Numer karty /card number/ : 

                
  Imię i nazwisko UŜytkownika karty /Cardholder first and last names/ : 

                               

                               

 
  Kwota transakcji /Transaction amount/       :  ........................................................... 
 
  Data transakcji /Transaction date/   :  ........................................................... 
 
  Nazwa i adres punktu/bankomatu* :  ............................................................................................................................. 
 /ATM location or merchant name/ 
 

  Niniejszym oświadczam, Ŝe powyŜsza transakcja nie była dokonana przeze mnie i nikogo nie upowaŜniłem(am) do jej 
dokonania. 

      Nigdy  teŜ  nie dokonywałem(am), a takŜe nigdy nie otrzymywałem(am)  Ŝadnych  towarów  ani usług, które przedstawia 
powyŜsza transakcja.        /I  certify that  the above  transaction  was  not  made by me nor did  I  authorise anyone else to make this charge. Neither have 
I  received any merchandise or services represented by the above transaction./ 

  Dokonałem(am)  tylko jednej transakcji natomiast zostałem obciąŜony podwójnie. /I only made one transaction, but was debited twice./ 

  Kwota dokonanej przeze mnie transakcji wynosi ................. a nie ................... jak zostałem obciąŜony. Załączony przeze mnie 
rachunek/potwierdzenie z bankomatu *  wskazuje prawidłową kwotę. /The amount of the charge was for ................not for................as I was 
debited. Enclosed is my copy of the draft/receipt, which shows the correct amount./ 

  Nie przebywałem(am) w tym hotelu i nie dokonywałem(am) rezerwacji. /I didn‘t stay at this hotel and I didn‘t make any reservation./ 

  Rezerwacja została odwołana w dniu ............................. pisemnie/telefonicznie *. Numer anulowania......................................./ 
       The reservation was cancelled on ........................ in writing/by phone. The cancellation number is ................................../ 

  Rachunek uregulowałem(am) gotówką, pomimo to moje konto zostało obciąŜone.  /I  paid  the  bill in cash, nevertheless my acount was 
debited./ 

  inne /other:/:.......................................................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

Potwierdzam, Ŝe moja karta VISA Business lub VISA Business Electron była cały czas w moim posiadaniu. /I 
confirm  that my card was in my possesion all the time./ 

 
 
 

  data i  miejscowość                podpis Posiadacza karty        Cardholder‘s            stempel i podpis pracownika            pieczątka i podpis pracownika 
    /date/place/                składającego oświadczenie        signature      Banku przyjmującego oświadczenie     Centrali BPS SA potwierdzającego  

                     oświadczenie  
 
  * - niepotrzebne skreślić          - właściwe zaznaczyć krzyŜykiem (X)   
 

Adnotacje Centrum Kart Banku Zachodniego WBK S.A. 
Card  Center Remarks 

    
  ……............................................       ....................................................... 
    data i godzina przyjęcia oświadczenia /time and date of receiving the declaration/   /Center officer‘s signature/   podpis pracownika Centrum 


