
Załącznik nr 1  
do Regulaminu 

Formularz reklamacyjny wpłaty dokonanej na rachunek bankowy 
 

Dział I – wypełnia składający reklamację (drukowanymi literami) 
 

1. …………………………………………………………………………....... 
Imię i nazwisko osoby składającej reklamację lub nazwa (firma)   
 

2. …………………………………………………………………………....... 
Adres  składającego reklamację, numer telefonu wraz z numerem kierunkowym 

 
Dane z dowodu przyjęcia wpłaty 
 

1. …………………………………………………………………………....... 
Nazwa odbiorcy wpłaty 

 

2. Numer rachunku bankowego odbiorcy: 
 
 

                         

 

3 …………………………………………………………………………....... 
Kwota wpłaty cyfrą i słownie 

 

4 …………………………………………………………………………....... 
Nazwa zleceniodawcy 

 

5 ………………………………….………………………………………....... 
Wpłata dokonana TYTUŁEM (pełne dane) 

 

6 …………………………………….……………………………………....... 
Data dokonania wpłaty i nazwa placówki pocztowej przyjmującej wpłatę 
 
 

Powód złożenia reklamacji: 
(proszę zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”) 
 

 
................................................................................................... 
* inny powód 

 Brak wpłaty na rachunku bankowym odbiorcy 

 Nieterminowe przekazanie wpłaty 

 Błędna kwota wpłaty 

 Inny powód – proszę niżej wpisać jaki * 

W przypadku nieprawidłowego przekazania wpłaty 
należy:  
(proszę zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”) 
 

Nr rachunku: 
 
 …………………….…………………………………………………. 
 
W przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego 
przekazania wpłaty, zwrot kwoty pobranej opłaty oraz 
odsetek ustawowych należy:  
(proszę zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”) 
 

Nr rachunku: 
 
 …………………….…………………………………………………. 

 Przekazać kwotę wpłaty ponownie na właściwy 
rachunek bankowy 

 Zwrócić kwotę wpłaty przekazem pocztowym na 
adres zleceniodawcy 

 Zwrócić kwotę wpłaty na rachunek bankowy 
zleceniodawcy (poniżej wskazać nr rachunku) 

 Zwrócić przekazem pocztowym na adres 
zleceniodawcy 

 Przekazać na rachunek bankowy zleceniodawcy 
(poniżej wskazać nr rachunku) 

 
 

     ………………………………………….. 
     Data złożenia reklamacji i czytelny podpis osoby składającej reklamację 

 

 



Dział II – wypełnia placówka pocztowa przyjmująca reklamację  -  
NUMER REKLAMACJI……………  

 
Potwierdzam zgodność danych umieszczonych na formularzu z danymi zawartymi na oryginale dowodu wpłaty oraz, że 
reklamacja została złożona przez osobę uprawnioną do jej złożenia (na odwrocie dowodu wpłaty umieszczono adnotację o 
przyjęciu reklamacji) 
 

     ................................................................. 
                                                                                                           Data oraz imię i nazwisko pracownika przyjmującego reklamację a także odcisk 

datownika i pieczątki firmowej placówki pocztowej 

 
 
 
 
Dział III – wypełnia placówka pocztowa przyjmująca  reklamowaną wpłatę  
(jeżeli jest tożsama  z placówką  przyjęcia reklamacji) 
 
Dane dotyczące przyjęcia reklamowanej wpłaty 
 

1………………………………………………………………………….......... 
Data zarejestrowania wpłaty w Wykazie wpłat na rachunki bankowe 

 

2………………………………………………………………………….......... 
 Kwota wpłaty cyfrą i słownie 

 

3………………………………………………………………………….......... 
Pozycja, pod którą zarejestrowano wpłatę w Wykazie wpłat na rachunki bankowe oraz cechy datownika pracownika przyjmującego wpłatę 

 

4………………………………………………………………………….......... 
Data przesłania wpłaty w pliku do Centrum Obsługi Finansowej oraz data przesłania dokumentów źródłowych (dowodu wpłaty i Wykazu wpłat 
na rachunki bankowe) do Centrum Obsługi Finansowej 

 

5…………………………………………………………………………......... 
Numer nadania przesyłki poleconej, w której przesłano w/wym. dokumenty do COF 

 

 
W przypadku nie natrafienia w dokumentach na ślad reklamowanej wpłaty należy zaznaczyć 
właściwe pole znakiem „X”  
 

U pracownika przyjmującego wpłatę nie wystąpiła nadwyżka kasowa 
 
U pracownika przyjmującego wpłatę wystąpiła nadwyżka kasowa w kwocie …………………………….... 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
..................................................................................................................................................................................... 
Dodatkowe informacje - wypełnić w przypadku wystąpienia innych niż w/wym. okoliczności 
 
 
 
     ………………………………………………………………………………………… 

 Data oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej dane Działu III i wysyłającej  

 
 

 
  

 


