
! nformacja o termi nach rozpatrywania niektórych rek!a macji

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)

Południowo _ Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku informuje

Że zgodnie z $8l ww. Rozporządzenia skróceniu ulega termin, z 30 dni kalendarzovvych na 14

dni kalendałzowych, na udzielenie odpowiedzi na reklamacje składane przez przedsiębiorców

będących osobami ftzycznymi, zawierujące zasttzeŻęnia w przedmiocie zmiarry @ądź
odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaĘ

kredytów/poŻyczek w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu

epidemii (art.31f ustawy zdnta2marca2020r. o szczegóInychrozvmązaniach nitązarrychz
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i z:walczaniem COVID-19, irrnych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych2 ).

Nie ma mozliwości wydłużenia tego terminu w szczegóInie skomplikowanych przypadkach.

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

odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty

kredytódpoŻyczek udzielonych przęz Południowo Mazowiecki Bank Spółdzielczy

w Jedlińsku przed dniem 8 marca 2020 roku i w przypadkach, gdy zmiana taka jest

uzasadniona ocęną sytuacji finansowej i gospodarczej kredyobiorcy (przedsiębiorcy

będącego osobą ftzyczną) dokonaną ptzez Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w
Jedlińsku nie wcześniej ntz w dniu 30 września 2019 roku.

Wyżej wymieniony (skrócony) termin obowiązuje przez okres obowiązywania

Rozporządzęnia.

Terminy rozpatrywarlia reklamacji w pozostałych sprawach pozostaj ąbez zmian.
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'. ] ' Ir prrypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bąnk może dokonać zmiany
olłeślorrych w umowie wąrunków lub terminów spłaty lcredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 20]9 r. poz' 2357 oraz z 2020 r. poz. 284.288 i 32]) przedsiębiorcy,

w rozumieniu ustqw z dnia 6 marca 2018 r. * Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarzqdowej, o hórej
mowawąrt.3ust.2ustavJyZdnia24kwietnia2003r.ofuiąłalnościpożrytlalpublicznegoiowolontariacie'
oraz podmiotom wymieniolrymw ąrt. 3 ust. 3 ustawy z dnią 24 lałietnia 2003 r. o dziąłąlnaści pozytlru
publicznego i o wolontariacie, j eżeli :

1) lrredyt został udzielony przed dniem 8 rnarca 2020 r' oraz

2) zmiana takajest uzasadnioną ocenq sytuacjifinansowej i gospodarczej lłeĄłtobiorcy dokonanq
przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 wrześnią 201 9 r.

2. Zmianą, o hórej mową w ust. I, dokonywana jest ną warunkąch uzgodnionych przez bank i lłedytobiorcę,
przy czym nie może oną powodować pogorszenia sytuacjifinansowej i gospodarczej lłredytobiorcy.
3. Przepisy ust. ] i 2 stosuje się odpowiednio do umov',y poż1łczki pieniężnej udzielonej przez bank.


