
 

 

 

 

Regulamin reklamacyjny SAB Finance a.s. 
 
Niniejszy regulamin reklamacyjny SAB Finance a. s., z siedzibą pod adresem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 

Praga 1 (zwana dalej „SABF”) określa procedury składania reklamacji lub skarg (zwane dalej „reklamacja”) przez 

klientów lub potencjalnych klientów SABF (zwanych dalej „Klient”), wymagania merytoryczne reklamacji oraz 

procedury ich rozpatrywania. 

PRZYJMOWANIE REKLAMACJI I ICH FORMALNOŚCI 

Reklamację należy złożyć niezwłocznie po wykryciu przez Klienta podstaw do reklamacji. 
Klient może złożyć reklamację: 

- osobiście – ustnie lub pisemnie w biurze SABF pod adresem Kvítková 4352, 760 01 Zlín lub w 
siedzibie SABF, Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praga 1, w każdy dzień roboczy w godzinach 
pracy od godz. 8:00 do 16:30, 

- pocztą na wyżej wymieniony adres biura lub siedziby SABF  
- telefonicznie za pośrednictwem nagrywanej rozmowy telefonicznej w wyżej wymienionych 

godzinach pracy (w przypadku reklamacji z zakresu rozliczeń handlowych pod numerem 267 220 
229, w pozostałych przypadkach pod numerem 267 220 210), lub 

- reklamację można składać e-mailem pod adresem reklamace@sab.cz, również poza wyżej 
wymienionymi godzinami pracy, 

- przez skrzynkę danych SABF (identyfikator skrzynki danych: whes26i), również poza wyżej 
wymienionymi godzinami pracy. 

 
Pracownik SABF przyjmujący reklamację ustną sporządzi pisemny protokół, z którym Klient zapozna się i 
potwierdzi swoim podpisem. Przyjęcie reklamacji złożonej telefonicznie, listownie lub e-mailowo SABF 
potwierdzi pisemnie Klientowi, wraz z informacją o procedurze i terminach jej rozpatrzenia. 

 
Zgłoszona reklamacja musi zawierać następujące dane o Kliencie oraz przedmiocie reklamacji: 

- imię, nazwisko i datę urodzenia w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą także numer identyfikacyjny REGON, lub firma handlowa, 

- nazwa/firma handlowa, numer identyfikacyjny REGON i siedziba osoby prawnej, 
- adres kontaktowy lub nr telefonu, lub adres e-mail w celu uzyskania odpowiedzi na bardziej 

szczegółowe pytania ze strony SABF, 
- dokładny opis reklamowanego przypadku wraz z wszelkimi dostępnymi dokumentami i innymi 

istotnymi informacjami (np. zlecenie płatnicze, wyciąg z rachunku itp.), 
- datę złożenia reklamacji lub skargi. 

 
Jeżeli reklamacja nie spełnia wyżej wymienionych wymagań, pracownik SABF może zażądać odpowiednich 
informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji; w takim wypadku nie obowiązują podane 
poniżej terminy rozpatrzenia reklamacji. 

ROZPATRZENIE REKLAMACJI 

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 15 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji do SABF. Jeżeli przeszkoda 
niezależna od SABF uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji w ciągu 15 dni roboczych, SABF poinformuje Klienta o 
przeszkodach uniemożliwiających terminowe rozpatrzenie reklamacji. Reklamacja z opóźnieniem musi być 
rozpatrzona nie później niż 35 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Do powyższych terminów nie wlicza się 
terminu naprawy lub uzupełnienia reklamacji przez Klienta. 
 
Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej 
nie później niż 13 miesięcy od dnia pobrania środków z rachunku płatniczego. 

 
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient jest informowany pisemnie, telefonicznie lub osobiście. W przypadku 
poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji telefonicznie lub osobiście, rozstrzygnięcie 



 

 

 

 

reklamacji jest następnie potwierdzane Klientowi również pisemnie. Zawiadomienie zawiera opinię o zasadności 
lub bezzasadności reklamacji, w tym uzasadnienie i konkretny sposób rozstrzygnięcia reklamacji. 

MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA 

Jeżeli Klient nie jest usatysfakcjonowany z wyniku rozpatrzenia reklamacji, może złożyć pisemne odwołanie w 
siedzibie SABF pod adresem SAB Finance a.s., Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praga 1 lub w biurze SABF pod 
adresem Kvítková 4352, 760 01 Zlín. Klient może również wysłać swoje odwołanie pocztą elektroniczną na adres 

reklamace@sab.cz. 
Odwołanie należy złożyć w ciągu 60 dni od doręczenia zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji. Powyższe 
terminy rozpatrywania reklamacji dotyczą analogicznie rozpatrywania odwołania. 

INNE MOŻLIWOŚCI KLIENTA 

Zgodnie z ustawą nr 229/2002 Dz.U. o Arbitrze Finansowym, w jej aktualnym i skutecznym brzmieniu, Klient może 
również zwrócić się do Biura Arbitra Finansowego, które między innymi jest odpowiedzialne za rozstrzyganie 
sporów między dostawcami usług płatniczych i użytkownikami usług płatniczych w zakresie świadczenia usług 
płatniczych, pod adresem Legerova 1581/69, 110 00 Praga 1, strona internetowa www.finarbitr.cz, e-mail: 
arbitr@finarbitr.cz. 
 
Klient w sprawach dotyczących prawa do równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją może się również 
zwrócić do Kancelarii Rzecznika Praw Obywatelskich, strony internetowej: https://www.ochrance.cz/, e-mail: 
podatelna@ochrance.cz. 
 
Ponadto Klient może zwrócić się w związku z reklamacją do Czeskiego Banku Narodowego (www.cnb.cz), który 
nadzoruje instytucje płatnicze, a także ewentualnie do właściwego sądu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Niniejszy Regulamin Reklamacji jest opublikowany na stronie internetowej SABF (www.sab.cz) oraz jest 

dostępny w siedzibie i biurze SABF. 
 
Niniejszy Regulamin Reklamacji wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 roku. 
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