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Postup p
pro vyřizov
vání reklam
mací a stížžností klie
entů Equa
a bank a.s..
Equa bank a.s. je finančční institucí dozorovanou
d
u v rozsahu a za podmíne
ek stanovenýých příslušno
ou právní
eskou národn
ní bankou, příp.
p
jiným orrgánem, jež může v budo
oucnu převzzít některé či všechny
úpravou Če
z těchto čin
nností státníh
ho dozoru. K rozhodnuttí některých sporu může
e být rovněžž příslušný i Finanční
arbitr, jež vyykonává svo
ou činnost v souladu se zzákonem č. 229/2002 Sb
b., o finančn ím arbitrovi, ve znění
pozdějších předpisů.
1. Reklam
mace a stížn
nosti klientů
ů Equa ban
nk a.s. (dále jen „Banka“) jsou ppřijímány tellefonicky,
prostřed
dnictvím em
mailu, nebo písemnou
p
p oštou na ad
drese Equa bank a.s. čči osobním podáním
na pobo
očkách bankky.
Kontakttní údaje jsou
u v aktuální podobě uved
deny na www
w.equabank.cz, a dále v informacích
h o bance
dostupn
ných na každ
dé pobočce Banky.
B
2.

V přípa
adě osobního
o podání sepíše pracovn
ník pobočky Banky s klie
entem písem
mný záznam o podání
reklama
ace či stížno
osti. Klient sv
vým podpise
em na písem
mném zázna
amu o podánní stvrzuje pravdivost
p
údajů v záznamu uvvedených. Ko
opie záznam
mu je po pode
epsání posky
ytnuta klientoovi.

3. Reklam
mace je defino
ována jako požadavek
p
kllienta na náp
pravu stavu, který klient ppovažuje za závadný,
nebo na nápravu věcné
v
chyby
y vzniklé v ssouvislosti s bankou pos
skytnutým pllněním z obchodního
vztahu mezi klientem
m a bankou. Pakliže klie
ent požaduje od Banky ko
onkrétní náp ravu anebo konkrétní
náhradu
u, musí to býýt v příslušné
ém podání výýslovně uved
deno.
4. Stížnosst je sdělení klienta týkající se skute
ečného či do
omnělého po
orušení právv klienta, jeh
ho zájmů,
či poruššení obecně závazných právních
p
nore
em Bankou nebo
n
jejími zaměstnanci.
z
.
5. Reklam
mace i stížnosst musí obsa
ahovat přesn
nou specifika
aci problému
u tak, aby byyl předmět re
eklamace
či stížno
osti zřejmý. V opačném případě
p
si Ba
anka vyhraz
zuje právo v přiměřené
p
lhhůtě vyžádat doplnění
reklama
ace či stížno
osti, případn
ně vyžádat předložení příslušného dokladu, ktterý dokazujje vadné
poskytn
nutí služby. Pokud nebude doplněn
ní nebo přís
slušný dokla
ad předloženn Bance an
ni v takto
stanove
ené lhůtě, nebude
n
na uplatněnou reklamaci či
č stížnost brán zřetel a Banka reklamaci
r
či stížno
ost odmítne.
6. Klient B
Banky uvádí v reklamac
ci či stížnossti všechny identifikačníí údaje souvvisející s pře
edmětem
reklama
ace či stížnossti, především
m úplné jmé no, číslo účtu či identifika
ace jiného sm
mluvního vzttahu mezi
klientem
m a Bankou a komunikač
ční kanál, kte
erým chce bý
ýt informován
n o výsledku šetření. Ban
nka nemá
povinno
ost se zabýva
at anonymními reklamaccemi či stížno
ostmi.
7. Dnem p
pro stanovení termínu vyřízení
v
rekl amace či sttížnosti je datum jejího doručení, re
espektive
datum d
doručení spe
ecifikace reklamace či stíž
ížnosti dle vy
yžádání bank
kou.
8. Prošetře
ení reklama
ace a stížnosti včetně provedení příslušných opatření rrealizuje Ba
anka bez
zbytečn
ného odkladu
u, nejpozději však do 30 dnů od přev
vzetí reklama
ace, není-li s klientem do
ohodnuto
jinak. V
Ve složitých a komplikova
aných případ
dech může být tato lhůta výjimečně pprodloužena o dalších
nejvýše
e 30 dnů, není-li opět s klientem
k
doh
hodnuto jinak
k. O prodlouž
žení lhůty m
musí být klien
nt bankou
včas vyyrozuměn dle
e preferovan
ného komuni kačního kan
nálu. V případě reklamacce Platební transakce
t
provede
ené prostřed
dnictvím Kartty, kdy takovvá reklamace probíhá v součinnosti s kartovou asociací,
je apliko
ována reklam
mační lhůta stanovena
s
ka
artovou asoc
ciací v trvání 45 dnů.
9. Výslede
ek šetření re
eklamace či stížnosti ozn
námí Banka klientovi vžd
dy dle zvoleeného komun
nikačního
kanálu – osobně na
n pobočce, telefonicky, písemně či prostřednic
ctvím emailu . Stejným způsobem
postupu
uje i při odmítnutí reklamace či stížno
osti z důvodu
u její neodův
vodněnosti neebo nedopln
nění nebo
nepředložení dokla
adu nezbytn
ného k proše
etření reklamace či stížnosti. Skláádá-li se re
eklamace
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či stížno
ost z více sa
amostatných předmětů, v oznámení o výsledku prošetření se uvedou dan
ná zjištění
ke každ
dému předmě
ětu reklamac
ce či stížnostti zvlášť.
10. Odstran
něním reklam
mované vad
dy není dotččen nárok klienta
k
na náhradu
n
příppadné vznik
klé škody
v soulad
du s platným
mi Všeobecný
ými obchodn
ními podmínk
kami Equa ba
ank a.s. a plaatnou právní úpravou
ČR.
11. Tento rreklamační řá
ád se uveře
ejňuje na inte
ernetových stránkách
s
ww
ww.equabannk.cz a na po
obočkách
Banky. Jakoukoli změnu reklamačního rádu Banka bezodkladně tamtééž uveřejníí. Pokud
po uve
eřejnění změ
ěny reklama
ačního řádu klient požá
ádá banku o jakoukoliv jí nabízeno
ou, resp.
poskyto
ovanou služb
bu či produkt anebo (cco nastane dříve) do je
ednoho kaleendářního měsíce po
Bankou, má se za to,
uveřejnění změny re
eklamačního
o rádu klient nevypoví příslušný smluvní vztah s B
že s pro
ovedením zm
měny reklama
ačního řádu souhlasí.
12. Pokud kklient není spokojen
s
se způsobem vvyřizování re
eklamace či stížnosti
s
dle tohoto rekla
amačního
řádu, m
má možnost podat stížnost dozorujíícím orgánům Banky. Kontaktní
K
adrresy na tyto
o orgány,
platné kke dni vydán
ní tohoto rek
klamačního řádu jsou uvedeny níže
e. Detaily o způsobech podávání
stížnosttí mohou býtt nalezeny na
apříklad na p
příslušných in
nternetových
h adresách těěchto orgánů
ů:
i) Česká
á národní ba
anka
Na Příkkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224
4 411 111
fax: 224
4 412 404
podatelna@cnb.cz
www.cnb.cz

ii) Finan
nční arbitr ČR
R - v případe
ech týkajících
h se platebníího styku, pla
atebních prosstředků
a spotře
ebitelských úvěrů
ú
Legerovva 69
110 00 Praha 1
Tel.: 25
57 042 094
Fax.: 25
57 042 089
arbitr@finarbitr.cz
www.fin
narbitr.cz
iii) Česká bankovní asociace - v souladu s ččlánkem 4.2 Standardu ČBA
Č
č. 19/20005 - Kodex
x chování
ankami a klienty a článkem 6 (d) S
Standardu ČBA
Č
č. 22/2
2009 - Mobiilita klientů – postup
mezi ba
při změn
ně banky (oba standardy jsou uveřejn
něny na interrnetové strán
nce Banky)
Vodičkovva 30
110 00 P
Praha 1
e-mail: cba@czech-ba.ccz
www.cze
ech-ba.cz

