
 

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji 

W związku z wejściem w życie z dniem 7 kwietna 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych 

i informacyjnych (dalej: Rozporządzenie) 

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu  informuje 

że zgodnie z §81 ww. Rozporządzenia skróceniu ulega termin, z 30 dni kalendarzowych na 14 

dni kalendarzowych, na udzielenie odpowiedzi na reklamacje składane przez przedsiębiorców 

będących osobami fizycznymi, zawierające zastrzeżenia w przedmiocie zmiany (bądź 

odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty 

kredytów/pożyczek w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii (art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych               

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 2).  

Nie ma możliwości wydłużenia tego terminu w szczególnie skomplikowanych przypadkach. 

Skrócenie terminu, o którym mowa powyżej dotyczy reklamacji dotyczących zmiany (bądź 

odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty 

kredytów/pożyczek udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Jastrowiu przed dniem 8 marca 

2020 roku i w przypadkach, gdy zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej                 

i gospodarczej kredytobiorcy (przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) dokonaną przez Bank 

Spółdzielczy w Jastrowiu  nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 roku. 

 

Wyżej wymieniony (skrócony) termin obowiązuje przez okres obowiązywania 

Rozporządzenia. 

 

Terminy rozpatrywania reklamacji w pozostałych sprawach pozostają bez zmian.  

 

Zarząd 

Banku Spółdzielczego  

w   Jastrowiu      

 

                                                           
1 „Terminy, o których mowa w art. 6, art. 7 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 

podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w zakresie spraw, o których mowa w art. 31f ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulegają skróceniu do 14 dni.” 

 

 2. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych 

w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:  

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz  

2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej 

niż w dniu 30 września 2019 r.  

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie 

może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.  

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.  

  


