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Załącznik Nr 1A 

do Regulaminu  
 

UNIWERSALNY FORMULARZ REKLAMACYJNY WPŁATY DOKONANEJ NA RACHUNEK BANKOWY 
 

Dział I – wypełnia składający reklamację/wniosek (drukowanymi literami) 

□ reklamacja 
□ wniosek o wydanie odpisu potwierdzenia dla wpłacającego 

* należy zakreślić jedno z powyższych pól 

1. Imię i nazwisko albo nazwa składającego reklamację:………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Dokładny adres składającego reklamację, telefon kontaktowy:………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Adres korespondencyjny:………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Dane z potwierdzenia dla wpłacającego: 

 
a. Nazwa odbiorcy wpłaty ……………………………………………………………………………………………........................ 
 
b. Numer rachunku bankowego odbiorcy: 

 

                          

 
c. Kwota wpłaty cyfrą i słownie:………………………………………………………………………………………………………. 
 
d. Nazwa wpłacającego określona w polu Zleceniodawca  

:……………………………………………………………………………………………………………… 
 

e. □osoba fizyczna  nie prowadząca działalności gospodarczej □podmiot prowadzący działalność gospodarczą 

 

f. Wystawiono fakturę na opłaty □ TAK ____________(nr i data wystawienia)     □ NIE 

 
g. Wpłata dokonana tytułem:……………………………………………………………………………………………….……........ 

 
h. Data dokonania wpłaty……………………………………………………………………………………………………………… 

 
i. Nazwa placówki pocztowej przyjmującej wpłatę:……………………………………………………………………………...… 

 
5. Powód złożenia reklamacji: 

□ brak wpłaty na rachunku odbiorcy                                       □ nieterminowe przekazanie wpłaty 

□ błędna kwota wpłaty                                                             □ inny powód (proszę wpisać, jaki)……………................. 

       ……………………………………………………………..… 
6. Dyspozycja w przypadku uznania reklamacji: 

a.□ zwrot kwoty wpłaty/brakującej kwoty wpłaty  
b.□ ponowne przekazanie kwoty wpłaty/brakującej kwoty wpłaty na rachunek bankowy określony w pkt 4b. 

7. Forma realizacji zwrotu wraz z ewentualnymi odsetkami i uiszczoną opłatą w zakresie dyspozycji określonej w pkt.6a lub 
odsetek w zakresie dyspozycji określonej w pkt. 6b: 

□ przesłać przekazem pocztowym na adres określony na potwierdzeniu dla wpłacającego, 

□ przesłać przekazem pocztowym na adres korespondencyjny określony w pkt 3, 

□ przekazać na wskazany rachunek bankowy (poniżej wskazać nazwę odbiorcy i numer rachunku):…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                          
 
* dane w punktach 5–7 wypełnić w przypadku składania reklamacji. 
 

8. Ilość żądanych odpisów potwierdzenia dla wpłacającego ……………………………………………………………………..……. 
9. Odpisy należy przesłać do placówki pocztowej ……………………………………………………………………………..………… 
 
                                                                                                                         ………………………………………….. 
                                                                                                                                         Data złożenia reklamacji/wniosku 
                                                                                                                                        Czytelny podpis składającego reklamację/wniosek 
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Dział II – wypełnia placówka pocztowa przyjmująca reklamację/wniosek 
1. Potwierdzam zgodność danych umieszczonych na formularzu z danymi zawartymi na oryginale potwierdzenia dla wpłacającego. 

 
2. Potwierdzam, że formularz reklamacyjny został złożony przez osobę uprawnioną do złożenia reklamacji/wniosku. 
 
3. Potwierdzam, iż osoba składająca reklamację/wniosek (niebędąca osobą wskazaną w polu zleceniodawca potwierdzenia dla 

wpłacającego) przedłożyła pełnomocnictwo (upoważnienie). 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

……………………………………          ………………………………..                ……………………………………………… 
Odcisk pieczątki firmowej placówki pocztowej                                            Odcisk datownika                                                           Data oraz imię i nazwisko pracownika przyjmującego 

                                                                                                                                                                                           reklamację/wniosek 

 
 
Dział III – wypełnia placówka pocztowa przyjmująca reklamowaną wpłatę 
 
Informacje placówki pocztowej dotyczące zaliczenia wpłaty:  
 
1. Data zaliczenia wpłaty…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Kwota, w jakiej wpłata została zaliczona ………………………………………………………………………………………….…… 
 
3. Czy u pracownika przyjmującego wpłatę wystąpiła nadwyżka kasowa …………………………………………………………... 
 
4. Kwota nadwyżki kasowej, która wystąpiła u pracownika przyjmującego wpłatę………………………………………………….. 

 
5. Inne informacje dotyczące reklamowanej wpłaty 

 
 
 
 

…………………………………………………….. 
  Data i podpis pracownika placówki pocztowej  
                                                                                                                                                                                wypełniającego Dział III 

 
 


