
Arbiter Bankowy - czyli o 
rozwiązywaniu sporów między 
bankiem a klientem 

Dochodzenie swoich racji w sądzie , to nie jedyna droga do uzyskania 

sprawiedliwości podczas konfrontacji z bankiem.  

Spory wynikające z niewywiązywania się z umów przez banki nie są dość popularnym zjawiskiem. Z 

racji tego, iż rośnie konkurencja wśród banków, starają się one być dla swoich klientów przyjazne, a 

wszystkie spory rozwiązywać w jak najszybszym i najprostszym tempie. Niestety bywają sytuację w 

których nie da się dojść do porozumienia z owymi instytucjami finansowymi. Sprawy te mogą tyczyć 

się odzyskania  niskich kwot w wysokości 50 zł lub o wiele wyższych sięgających kilkunastu tysięcy 

złotych lub konkretnych nieetycznych zachowań przejawiających się brakiem wyrozumiałości. 

Zakładanie sprawy w sądzie to droga jak najbardziej ostateczna. Bardziej opłaca się rozstrzyganie 

sporów w sytuacji klient -> bank przy pomocy mediatora. Właśnie taka funkcję sprawuje instytucja 

zwana Bankowym Arbitrażem Konsumenckim. 

Kim jest arbitraż konsumencki? 
Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich. Został powołany w celu 

rozstrzygania kwestii spornych między klientami banków, a samymi bankami. Pomaga on w 

rozwiązywaniu sporów  w kwestiach takich jak: 

 

- lokaty bankowe 

- karty płatnicze 

- kredyty 

-papiery wartościowe 

- inne usług banków 

 

Spory te mogą wynikać z nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych związanych z 

nieprzestrzeganiem regulaminów lub zasad etycznych. Do arbitrażu trafiają przede wszystkim sprawy 

tyczące się roszczeń z tytułu usług finansowych, których działanie zostało wykonane nienależycie na 

niekorzyść klienta. Roszczenie klienta nie może być wyższe niż 8 000 zł. Oczywiście chodzi tutaj o 

wartość przedmiotu sporu, a nie o wartość samej umowy podpisanej z bankiem. 

Jak pomaga arbiter bankowy? 
Jeżeli proces reklamacyjny w banku zawiódł, kolejnymi drzwiami do uzyskania ugody, jest 

skorzystanie z usług arbitra bankowego.  Do zadań arbitra należy ponowne rozpatrzenie 

reklamacyjne klienta biorąc pod uwagę nie tylko kwestie prawne, ale i również etyczne. Dlaczego? 

Istnieją przypadki w których klient banku traci stałe źródło utrzymania i nie ma z czego płacić rat. 

Niektóre banki traktują takiego klienta jako niewypłacalnego i od razu podają go do egzekucji 



komorniczej, a jako ugodę proponują spłacenie kredytu w całości od razu. Etycznym zachowaniem 

byłoby chwilowe zawieszenie spłaty rat, aż do momentu znalezienia pracy przez poszkodowanego, 

zamiast podejmowania tak drastycznych kroków. Arbiter bardzo często przemawia bankowi do 

rozumu i wymusza na nim lepszą z punktu widzenia klienta opcję rozwiązania problemu.  

Szybkość działania 
Praca arbitra sprawia, że jest on w stanie w ciągu 14 dni wydać orzeczenie w każdej sprawie. Dzieję 

się tak z powodu odformalizowania pewnych kwestii. Dzięki temu klient otrzyma należne mu 

pieniądze w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie. Decyzja arbitra dla banku jest ostateczna i nie ma 

on możliwości do odwołania się od niej. W przypadku przegranej klienta, ma on prawo dalej walczyć 

o swoje przed sądem dwuinstancyjnym. Decyzja arbitra może być traktowana jako pełnoprawna 

opinia. 

Jak zwrócić się o pomoc do arbitrażu bankowego? 
Wystarczy złożyć wniosek w siedzibie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego oraz uiścić opłatę w 

wysokości 50 zł.  Wniosek nie posiada sztywnej formy, dlatego może on zostać wykonany nawet w 

odręczny sposób. We wniosku musi się znajdować opis przedmiotu sporu oraz wyjaśnienie, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zakończenie reklamacji w banku. Ewentualnie może być to 

oświadczenie mówiące o tym, że bank nie odpowiedział na naszą skargę w terminie 30 dni. Wszelkie 

dokumenty tyczące się produktu finansowego naszej sprawy, musi dostarczyć bank. 

Brak opłaty przedwstępnej powoduje automatyczne odrzucenie wniosku przez arbitraż. 

Podsumowanie 
Wypychanie każdego przypadku roszczeń wobec banku na wokandę sądową, nie zawsze będzie dla 

nas korzystne. Sąd bierze pod uwagę kwestie prawne i nie kieruje się zasadą etyki – przynajmniej w 

stopniu znaczącym. Arbitraż bankowy przede wszystkim reprezentuje dobro klienta i nawet jeśli 

prawnie sytuacja nie wygląda pozytywnie dla klienta, kwestia etyczna ma przewyższającą wartość, 

jeżeli konsument wyraża szczerą chęć współpracy z bankiem. 

 

 

 

 

 

 


