NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA ODDAJO KARTIČNE REKLAMACIJE

Polje Ime in priimek imetnika kartice:
•
•

vpišite ime in priimek imetnika kartice, ki je zapisano na kartici
imetniki poslovnih kartic ne vpisujte naziva podjetja, ampak vpišite le ime in priimek
imetnika kartice

Primer izpolnitve:

Polje Številka kartice
•

vpišite prvih šest in zadnje štiri številke iz kartice

Primer izpolnitve:

Polje Datum transakcije
•

vpišite datum, ko je bila opravljena sporna transakcija/sporne transakcije

Polje Znesek transakcije:
•
•

vpišite znesek sporne transakcije, ki je zapisan v spletni banki ali na izpisku
če imate vklopljeno SMS storitev obveščanja, ne vpisujte zneska iz SMS sporočila, saj
lahko pride do razlike med zneskom v SMS sporočilu in dejanskim zneskom bremenitve
računa (npr. zaradi tečajnih razlik)

Polje Naziv prodajnega mesta:
•

vpišite naziv prodajnega mesta iz varnostnega SMS-a, izpiska ali prometa iz spletne
banke

Primer transakcij iz izpiska za kartico z odloženim plačilom:

Primer prikaza prometa v spletni banki:

Primer transakcije iz izpisa prometa na transkcijskem računu za debetno kartico:

Primer izpolnitve:

Pomembno! Dokler ima transakcija v spletni banki status » V obdelavi«, oddaja reklamacije
ni možna.
Primer transakcije:

Če reklamirate več transakcij, navedite vse datume, zneske in nazive prodajnega mesta ali v
polja Datum transakcije, Znesek transakcije in Naziv prodajnega mesta zapišite »po
prilogi« in označite transakcije na izpisku, ki ga priložite kot dodatno datoteko.

Primer izpolnitve:

V nadaljevanju obrazca označite in dopolnite eno izjavo, ki opisuje razlog zaradi katerega
podajate reklamacijo ali vpišite razlog reklamacije v razdelek Drugi razlogi za zavrnitev.

Najpogostejši razlogi za podajo reklamacije
Transakcije niste opravili:
•

Če podajate reklamacijo, ker niste opravili transakcije, za katero je bil bremenjen vaš
račun, označite prvo ali drugo izjavo (odvisno ali imate vašo kartico pri sebi oz. ali je
bila ukradena/izgubljena/neprejeta).

Pomembno! Pred oddajo reklamacije, obvezno blokirajte kartico.

Vaš račun je bil bremenjen za napačen znesek:
•

Če je bil vaš račun bremenjen za neustrezen znesek, označite spodnjo izjavo.

Naročenega blaga niste prejeli ali ste prejeli neustrezno blago: na obrazcu označite in
obvezno dopolnite eno izmed izjav, ki opisuje razlog za podajo reklamacije.
•
•

Preden oddate reklamacijo obvezno vzpostavite kontakt s prodajnim mestom in kot
dodatno datoteko priložite komunikacijo s prodajnim mestom.
Če se prodajno mesto ni odzvalo, to zapišite v izjavi. Naročeno blago natančno opišite.

Primeri izpolnitve:
Neprejem blaga

Prejem neustreznega blaga

Bankomat ni izplačal želenega zneska ali je izplačal napačen znesek: označite eno od
spodnjih izjav, ki opisuje razlog za podajo reklamacije.

Na koncu obrazca izpolnite polje Kraj in datum in navedite morebitne dodatne priloge, ki jih
boste oddali (npr. komunikacija s prodajnim mestom, izpisek):

