I

na przesyłke˛ rejestrowana˛

Numer nadania
przesyłki

C z e˛ ś ć

Nr bież. rejestru pism reklamacyjnych ....................................................................................................

Wartość

Masa

Opłata

Kwota pobrania

Stwierdzam, że obok wymieniona˛
przesyłke˛ otrzymałem(am)

zł .............. gr..... kg ....... g..... zł ....... gr..... zł ........ gr.....

Data ............................... 20.......... r.

Zawartość przesyłki, rodzaj opakowania, ewentualnie
wartość i kolor poszczególnych przedmiotów

.............................................................
podpis odbiorcy

Stwierdzam, że obok wymienionej
przesyłki dotychczas nie otrzymałem(am)

Imie˛ i nazwisko
lub nazwa

Data ............................... 20.......... r.

Placówka
Data
Imie˛ i nazwisko
lub nazwa
Dokładny
adres

Wartość

Stwierdzam, że powyższej przesyłki z powrotem nie
otrzymałem(am).

Jeżeli podpisu odbiorcy
nie można uzyskać

W razie zaginie˛cia przesyłki
ża˛dam odszkodowania
zł ............................ gr.........

..............................................

.............................................................
podpis odbiorcy

Stwierdzam, że obok wymienionej
przesyłki dotychczas nie otrzymałem(am)

Imie˛ i nazwisko
lub nazwa

Data ............................... 20.......... r.
.............................................................
podpis odbiorcy

Obok wymieniona˛ przesyłke˛
dore˛czono odbiorcy dnia

Dokładny adres
W razie zaginie˛cia przesyłki
ża˛dam odszkodowania
zł ............................ gr.........

Dn. ...........................
*) Niepotrzebne skreślić

Stwierdzam, że obok wymieniona˛
przesyłke˛ otrzymałem(am)

Zawartość przesyłki, rodzaj opakowania, ewentualnie
wartość i kolor poszczególnych przedmiotów

......................

podpis nadawcy

..........................................
podpis

Kwota pobrania

Stwierdzam, że powyższej przesyłki z powrotem nie
otrzymałem(am).

............................................

Niniejsze pismo reklamacyjne przyja˛ł
i z potwierdzeniem nadania porównał

Opłata

Data ............................... 20.......... r.

podpis odbiorcy

Obok wymieniona˛ przesyłke˛
dore˛czono odbiorcy dnia

Masa

zł .............. gr..... kg ....... g..... zł ....... gr..... zł ........ gr.....

.............................................................

Dokładny adres

Dn. ...........................

Numer

n a d a w c a

Dokładny
adres

nadawcy

W y p e ł n i a

n a d a w c a

Imie˛ i nazwisko
lub nazwa

adresata

Data

Numer nadania
przesyłki

UPRASZA SIE˛
1) Podać date˛ dore˛czenia – wydania
przesyłki *)
2) Przesyłke˛ jeszcze nie podje˛ta˛ zwrócić
nadawcy *)
3) Nadesłać kwote˛ pobrania *)
4) Nadesłać potwierdzenie odbioru lub
jego duplikat podpisany przez adresata, albo stwierdzenie z placówki dore˛czenia przesyłki *)

Rodzaj przesyłki

W y p e ł n i a

Placówka

nadania

Numer

...................

Nr bież. rejestru pism reklamacyjnych ....................................................................................................

UPRASZA SIE˛
1) Podać date˛ dore˛czenia – wydania
przesyłki *)
2) Przesyłke˛ jeszcze nie podje˛ta˛ zwrócić
nadawcy *)
3) Nadesłać kwote˛ pobrania *)
4) Nadesłać potwierdzenie odbioru lub
jego duplikat podpisany przez adresata, albo stwierdzenie z placówki dore˛czenia przesyłki *)

Rodzaj przesyłki

I

Numer kodu
placówki nadania
przesyłki

Jeżeli podpisu odbiorcy
nie można uzyskać

C z e˛ ś ć

Pismo reklamacyjne

...................

nadawcy

na przesyłke˛ rejestrowana˛

nadania

Pismo reklamacyjne

Placówka pocztowa ...............................

Numer kodu
placówki nadania
przesyłki

adresata

Placówka pocztowa ...............................

..............................................

......................

............................................
podpis nadawcy

Niniejsze pismo reklamacyjne przyja˛ł
i z potwierdzeniem nadania porównał

*) Niepotrzebne skreślić

..........................................
podpis

Część II
Załatwienie pisma reklamacyjnego na przesyłki rejestrowane zapisywane pojedynczo lub zbiorowo
oraz poszukiwanie przesyłki rejestrowanej, zapisywanej pojedynczo – drogą przemieszczania

1

dosłano
adresatowi *)
zwrócono
nadawcy *)

Numer bieżący
rejestru pism
reklamacyjnych

Nazwa placówki
pocztowej, która
załatwia pismo
reklamacyjne

doręczono
(wydano)
uprawnionemu do
odbioru
dnia

pod
numerem
oddawczym

dnia

do:

dnia

do:

2

3

4

5

6

7

8

*) Słowa nieodpowiednie skreślić
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wysłano dalej *)

Zapisywana
zbiorowo,
w razie jej
nadejścia
wysłana
dalej
ekspedycja
(wypenic´
także rubr.
7 i 8)

9

leży nie
podjęta **)
nie nadeszła
do miejsca
przeznaczenia **)

Reklamowana(a) przesyłka(e)

10

11

Uwagi

Podpis
pracownika
pocztowego
i data
załatwienia
pisma
reklamacyjnego

12

13

**) w danym wypadku w odnoś nej pozycji wstawić „1”
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