
 

 
 

Firma, siedziba i adres pośrednika 

kredytu konsumenckiego 

Finamax Sp. z o.o. 

ul. Łucka 18 lok. 4, 00-845 Warszawa 

 

 

Numer wpisu pośrednika kredytu 

hipotecznego do rejestru 

pośredników kredytowych  

 

Numer wpisu RPK016348 

Lista Pośredników jest dostępna  

na stronie: www.knf.gov.pl 

 

 

Kredytodawcy, których produkty 

finansowe ma w ofercie Finamax, 

działając jako powiązany 

pośrednik kredytu 

konsumenckiego i/ lub agent 

kredytu konsumenckiego 

 

 

• ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA 

• BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA 

• BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA 

• BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA 

• EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA 

• GET IN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA 

• ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA 

• MBANK SPÓŁKA AKCYJNA 

• PEKAO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA 

• SANTANDER BANK POLSKA S.A. 

• SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU  
 

 

Procedury składania skarg  

i reklamacji 

 

 

1. Procedury składania skarg i reklamacji dostępne są w 

zakładce www.finamax.pl/reklamacje oraz w biurze przy 

ul. Łuckiej 18 lok. 4 w Warszawie (00-845) 

Pisemna reklamacja może zostać przesłana listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: 

Finamax Sp. z o.o., ul. Łucka 18 lok. 4, 00-845 Warszawa, 

przesłana na adres e-mail: klient@finamax.pl, lub 

złożona za pośrednictwem strony internetowej 

www.finamax.pl/kontakt. Reklamację można zgłosić  

również ustnie w formie telefonicznej lub osobiście do 

protokołu, w trakcie  wizyty Klienta pod adresem 

wskazanym powyżej. 

2. Reklamacja powinna być wniesiona nie później niż w 

ciągu 14 dni od dnia wystąpienia naruszenia oraz 

powinna zawierać: 

• dokładne dane personalne Klienta 

• adres korespondencyjny Klienta 

• przedmiot reklamacji (opis usługi, termin, sposób 

obsługi itp.) 

• przyczyny złożenia reklamacji (uzasadnienie 

merytoryczne i formalne) 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Finamax w 

terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na adres 

listowny bądź adres e-mail wskazany  w ust. 1. 

4. Finamax powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o 

sposobie jej rozpatrzenia listem zwykłym, na adres 

https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_posrednikow_kredytowych
https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/kredyt-megahipoteka.html
https://notus.pl/wp-content/uploads/2017/09/BGZ-BNP-Karta-Informacyjna-produkty-hipoteczne.pdf?idpos=10680&idzrodlo=10849&a_aid=5252286547&a_bid=04447c3c&data1=www
http://www.pocztowy.pl/
https://notus.pl/wp-content/uploads/2017/09/eurobank_karta-produktu-hipotecznego.pdf?idpos=10680&idzrodlo=10849&a_aid=5252286547&a_bid=04447c3c&data1=www
https://www.ingbank.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-hipoteczny/informacje-ogolne-o-kredycie-hipotecznym
https://www.mbank.pl/
https://notus.pl/wp-content/uploads/2017/09/Informacje-Oglne-Pekao-BH.pdf?idpos=10680&idzrodlo=10849&a_aid=5252286547&a_bid=04447c3c&data1=www
https://notus.pl/wp-content/uploads/2018/09/Santander-info_oglna_kredyt_hipoteczny.pdf?idpos=10680&idzrodlo=10849&a_aid=5252286547&a_bid=04447c3c&data1=www
file:///C:/Users/ewieczorek/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1LTUHFRF/www.finamax.pl/reklamacje
mailto:klient@finamax.pl
http://www.finamax.pl/kontakt


 

 
 

wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub, w 

przypadku, gdy Klient złoży taki wniosek, prześle 

informację na wskazany adres e-mail. 

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, 

uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi w terminie 

wskazanym w ust. 3, reklamacja zostanie rozpatrzona 

przez Finamax w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. 

 

 

Wysokość prowizji oraz innych 

wynagrodzeń w formie pieniężnej 

lub innej uzgodnionej formie 

korzyści finansowej 

 

Kwota prowizji oraz innych wynagrodzeń nie jest znana w 

chwili przekazywania niniejszej informacji i uzależniona jest 

od oferty Banku oraz zostanie podana w formularzu 

informacyjnym dotyczącym danych warunków kredytu 

konsumenckiego. 

 
 

Opłaty ponoszone bezpośrednio 

przez Klienta na rzecz pośrednika 

kredytu konsumenckiego lub 

agenta za świadczone usługi 
 

 

Klient nie ponosi opłat na rzecz pośrednika konsumenckiego 

lub agenta za świadczone usługi. 

 


