
___________________,_________________r. 

          (miejscowość)                    (data)

___________________________

______________________________

______________________________

        (nazwa i siedziba firmy)

________________________________

                                            _____________________________

_____________________________

(imię i nazwisko, nazwa i siedziba firmy)

WEZWANIE DO POPRAWIENIA/UZUPEŁNIENIA REKLAMACJI

Na bazie §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra transportu i budownictwa z 24 lutego

2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U.

Z 2006 r. nr 38 poz. 266 ze zm.), w trybie którego "odpowiedź na reklamację powinna

być  udzielona  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  30  dni  od  dnia  przyjęcia

reklamacji".  Niniejszym  wzywam  Panią/Pana/Państwa  do  uzupełnienia/poprawienia

reklamacji  zgłoszonej  dnia  ________________  r.  dotyczącej

______________________________________________________________________.

Przedmiotowe  uzupełnienie/poprawienie  reklamacji  nastąpi  poprzez

_________________________



_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Jednocześnie wskazuję, iż niedopełnienie zadość wyżej wskazanemu obowiązkowi

w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  niniejszego  wezwania  będzie  skutkowało

pozostawieniem Pańskiej reklamacji bez rozpoznania.

Z poważaniem,

...…............................................

Załącznik nr 1

Wymogi  formalne zgłaszanej  reklamacji  -  §5 Rozporządzenia  Ministra  transportu

i budownictwa z 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania

reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. nr 38 poz. 266 ze zm.)

Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej i w swej treści powinna zawierać:

1) datę jej sporządzenia,

2) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika,

3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,

4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego),

6) wykaz załączonych dokumentów,

7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Należy także dołączyć oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (list

przewozowy,  zlecenie  przewozowe,  bilet  na  przejazd),  potwierdzone  kopie  innych

dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.



Załącznik nr 2

Pouczenie

Od  dnia  przyjęcia  reklamacji  przewoźnik  ma  30  dni  na  udzieleni  odpowiedzi,  która

powinna zawierać:

1) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika,

2) informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji,

3) uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji

(w całości lub części),

4)  w  przypadku  przyznania  odszkodowania  –  uznaną  kwotę  odszkodowania  oraz

informację o terminie i sposobie jej wypłaty,

5)  w  przypadku  zwrotu  należności  –  określenie  wysokości  kwoty  oraz  informację

o terminie i sposobie jej wypłaty,

6) pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu,

7) podpis przewoźnika.

Brak spełnienia warunków określonych w pkt 2 skutkuje wniesieniem przez przewoźnika

wezwania  do  reklamującego  o  usunięcie  braków  w  terminie  14  dni  od  otrzymania

wezwania. W wezwaniu wskazuje, że nieuzupełnienie braków w odpowiednim terminie

spowoduje pozostawienie przedmiotowej reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę

wniesienia  reklamacji  uznaje  się  datę  otrzymania  przez  przewoźnika  uzupełnionej

reklamacji.


