Pozew grupowy przeciwko BRE Bankowi S.A. z siedzibą w Warszawie
Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, jako reprezentant grupy 894 osób
mieszkających w róŜnych stronach Polski, wniósł do Sądu Okręgowego w Łodzi Wydział II
Cywilny pozew grupowy o ustalenie odpowiedzialności BRE Banku S.A. za nienaleŜyte
wykonanie umów kredytowych.
W dniu 28 grudnia 2011r Sąd wydał postanowienie o zarządzeniu ogłoszenia o wszczęciu
postępowania grupowego oraz ustalił treść ogłoszenia jakie zostanie zamieszczone w styczniu
2012r w jednym z wtorkowych wydań „Gazety Wyborczej”. PoniŜej treść ogłoszenia
o wszczęciu postępowania grupowego:
Przed Sądem Okręgowym w Łodzi w II Wydziale Cywilnym wszczęte zostało
postępowanie grupowe, w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu
roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44) z powództwa
Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Warszawie przeciwko BRE Bankowi Spółce
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, sygnatura akt II C 1693/10.
Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie jako reprezentant grupy wniósł o ustalenie
przez Sąd, Ŝe pozwany BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ponosi
odpowiedzialność odszkodowawczą, wynikającą z nienaleŜytego wykonywania umów,
polegającego na pobieraniu w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 28 lutego
2010 r., wyŜszych kwot tytułem oprocentowania kredytu, niŜ pobierałby, gdyby
wykonywał swoje zobowiązanie w sposób naleŜyty, w odniesieniu do konsumentów,
których zawarte w latach 2005 - 2006 umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych,
waloryzowane kursem franka szwajcarskiego, zawierały zapis:
„Zmiana wysokości oprocentowania kredytu moŜe nastąpić w przypadku zmiany
stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów
finansowych rynku pienięŜnego i kapitałowego kraju (lub krajów zrzeszonych
w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji."
KaŜda osoba, której roszczenie moŜe być objęte tym powództwem grupowym, moŜe
przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy
w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia
i przesłania go do reprezentanta grupy - Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Warszawie, adres do doręczeń: Kancelaria „Wierzbowski Eversheds" spółka
komandytowa, 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A. Gotowy wzór oświadczenia
o przystąpieniu do grupy dostępny jest na stronie internetowej www.eversheds.pl.
Przystąpienie do grupy po upływie powyŜszego terminu jest niedopuszczalne.
ZłoŜenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody
na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Warszawie oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika. Na wynagrodzenie
pełnomocnika od kaŜdego członka grupy składa się kwota 2.515,35,-zł brutto tytułem
wynagrodzenia za postępowanie w pierwszej instancji i kwota 1.900,35,-zł brutto za
postępowanie w drugiej instancji, o ile dojdzie do postępowania w drugiej instancji.
Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które
przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenie
o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym
skład grupy.
W jaki sposób przystąpić do grupy?

Do Kancelarii „Wierzbowski Eversheds" spółka komandytowa (00-041 Warszawa, ul. Jasna
14/16A) poza oświadczeniem, o którym wyŜej mowa, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
naleŜy przesłać:

1. kopię umowy kredytowej z bankiem wraz ze wszystkimi załącznikami do niej oraz
aneksami, o ile takie zostały podpisane,
2. kopię korespondencji reklamacyjnej jaka ewentualnie jest/była prowadzona
z bankiem,
3. potwierdzenia uiszczania rat kredytu w okresie od dnia 1 stycznia 2009r do dnia
28 lutego 2010 (wydruk z internetowego rachunku w mBanku lub MultiBanku,
z którego bank pobiera ratę, jest wystarczający),
4. swoje oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
Do dokumentów naleŜy załączyć równieŜ dane kontaktowe (koniecznie adres e-mail
i numer telefonu).
JeŜeli umowa o kredyt hipoteczny została zawarta wspólnie (np. przez małŜonków,
rodzeństwo, rodziców i dzieci), kaŜda z tych osób musi podpisać odrębne oświadczenie.
ZłoŜenie oświadczenia i przesłanie go wraz z powyŜszymi dokumentami do Kancelarii
oznaczać będzie przystąpienie do grupy. Po otrzymaniu dokumentów Kancelaria skontaktuje
się z Państwem celem potwierdzenia, iŜ są one kompletne. W razie zaistnienia jakichkolwiek
braków w tych dokumentach, niezwłocznie przekaŜe Państwu informację co do ich
uzupełnienia. W przypadku kompletności dokumentów, potwierdzeniem decyzji jest
uiszczenie na rzecz Kancelarii zryczałtowanego wynagrodzenia. Przesłanie do Kancelarii
kompletu dokumentów, a następnie rezygnacja z przystąpienia do grupy nie rodzi
negatywnych
konsekwencji,
w
tym
finansowych.
Korzystne dla powodów grupowych orzeczenie Sądu zawierać będzie wiąŜącą powodów
i pozwany BRE Bank S.A. interpretację umowy, stanowiącą, iŜ Bank był uprawniony do
podnoszenia oprocentowania w przypadku wzrostu poziomu wskaźnika LIBOR CHF 3M,
lecz takŜe zobowiązany do obniŜenia oprocentowania, gdy poziom się obniŜał. Nie robiąc
tego BRE Bank S.A. naruszył umowę i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność
odszkodowawczą w stosunku do kaŜdego kredytobiorcy. Interpretacja nie będzie ograniczona
w czasie, aczkolwiek złoŜony pozew grupowy obejmuje jedynie okres między 1 stycznia
2009r a 28 lutym 2010r. Okres został ograniczony z uwagi na wymogi stawiane przez ustawę
o postępowaniu grupowym, a takŜe by maksymalnie uprościć postępowanie.
Zapytania moŜna kierować na następujące adresy:
mrothert@um.warszawa.pl; grupanabank@eversheds.pl
Otwock, dnia 2 stycznia 2012r
Anna Jackowska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Otwocku
Do pobrania:
- Oświadczenie (mBank)
______________________
(Miejscowość, data)

Oświadczenie o przystąpieniu do grupy.
Ja _________________________________________, działając na podstawie Ustawy z
dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U.
2010 rok, nr 7, poz. 44), (dalej „Ustawa”) oświadczam, iŜ:

A. dnia _____________ zawarłem/łam z BRE Bankiem Spółka Akcyjna oddziałem
detalicznym zwanym mBank umowę o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka
szwajcarskiego (CHF) (dalej „Umowa z Bankiem”);
B. zawarta przeze mnie Umowa z Bankiem nie pozostaje w bezpośrednim związku z
prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą lub zawodową (dotyczy wyłącznie
osób, które kiedykolwiek prowadziły albo aktualnie prowadzą działalność gospodarczą
lub zawodową);
C. zawarta przeze mnie Umowa z Bankiem kwestię zmiany oprocentowania reguluje albo
w § 10 ust. 2 albo w § 11 ust. 2 w następujący sposób: „Zmiana wysokości oprocentowania
Kredytu moŜe nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz
zmiany parametrów finansowych rynku pienięŜnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w
Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”;
D. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 28 lutego 2010 roku, BRE Bank S.A. w sposób
nienaleŜyty wykonywał swoje zobowiązanie wynikające z zawartej ze mną Umowy z
Bankiem, w efekcie czego: albo nie obniŜał oprocentowania kredytu w ogóle, albo obniŜał
oprocentowanie kredytu w niewystarczającym zakresie, czym spowodował u mnie szkodę
polegającą na tym, Ŝe w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 28 lutego 2010 roku BRE
Bank S.A. pobrał ode mnie istotnie wyŜsze kwoty tytułem oprocentowania kredytu niŜ
pobrałby, gdyby wykonywał swoje zobowiązania w sposób naleŜyty i obniŜał poziom
oprocentowania z uwzględnieniem wartości wskaźnika LIBOR 3M CHF;
E. Ŝądam ustalenia odpowiedzialności BRE Banku S.A. w mojej sprawie o roszczenie
pienięŜne, tj. odszkodowanie (wskazane w punkcie D powyŜej) z tytułu nienaleŜytego
wykonania przez BRE Bank S.A. zobowiązań - w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 28
lutego 2010 roku - wynikających z Umowy z Bankiem;
F. uzasadniam moje Ŝądanie wskazując, Ŝe BRE Bank S.A., pomimo zaistnienia
przewidzianych Umową z Bankiem przesłanek uzasadniających obniŜenie naleŜnego mu
oprocentowania, nie robił tego i pobierał ode mnie bezpodstawnie zawyŜone świadczenie;
G. załączam do niniejszego oświadczenia dowody na poparcie mojego roszczenia oraz
uzasadniające moje Ŝądanie, w szczególności Umowę z Bankiem oraz korespondencję z
BRE Bankiem S.A.;
H. uzasadniam podstawę mojej przynaleŜności do grupy wskazując, Ŝe zapis w mojej
Umowie z Bankiem w zakresie wskazanym w punkcie C powyŜej jest toŜsamy z zapisem
wszystkich innych członków grupy, a polityka BRE Banku S.A. wobec wszystkich klientów
posiadających toŜsame w swej konstrukcji umowy kredytowe była jednolita;
I. załączam do niniejszego oświadczenia dowody uzasadniające moje uprawnienie do
bycia członkiem grupy oraz objęcie mnie postępowaniem toczącym się na podstawie
Ustawy, w szczególności: Umowę z Bankiem oraz korespondencję z BRE Bankiem S.A.
Wobec powyŜszego oświadczam, iŜ przystępuję do grupy osób fizycznych (określanej dla
celów informacyjnych jako „Grupa na bank”), które w trybie Ustawy zamierzają, jako
konsumenci dochodzić ochrony swych praw w związku z zachowaniem BRE Bank S.A.
wskazanym w szczególności w punktach D i E powyŜej.

- Oświadczenie (MultiBank)

______________________
(Miejscowość, data)

Oświadczenie o przystąpieniu do grupy.
Ja _________________________________________, działając na podstawie Ustawy z
dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U.
2010 rok, nr 7, poz. 44), (dalej „Ustawa”) oświadczam, iŜ:
A. dnia _____________ zawarłem/łam z BRE Bankiem Spółka Akcyjna oddziałem
detalicznym zwanym MultiBank umowę o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka
szwajcarskiego (CHF) (dalej „Umowa z Bankiem”);
B. zawarta przeze mnie Umowa z Bankiem nie pozostaje w bezpośrednim związku z
prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą lub zawodową (dotyczy wyłącznie

osób, które kiedykolwiek prowadziły albo aktualnie prowadzą działalność gospodarczą lub
zawodową);
C. zawarta przeze mnie Umowa z Bankiem kwestię zmiany oprocentowania reguluje albo
w § 10 ust. 2 albo w § 11 ust. 2 w następujący sposób: „Zmiana wysokości oprocentowania
kredytu moŜe nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz
zmiany parametrów finansowych rynku pienięŜnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w
Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”;
D. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 28 lutego 2010 roku, BRE Bank S.A. w sposób
nienaleŜyty wykonywał swoje zobowiązanie wynikające z zawartej ze mną Umowy z
Bankiem, w efekcie czego: albo nie obniŜał oprocentowania kredytu w ogóle, albo obniŜał
oprocentowanie kredytu w niewystarczającym zakresie, czym spowodował u mnie szkodę
polegającą na tym, Ŝe w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 28 lutego 2010 roku BRE
Bank S.A. pobrał ode mnie istotnie wyŜsze kwoty tytułem oprocentowania kredytu niŜ
pobrałby, gdyby wykonywał swoje zobowiązania w sposób naleŜyty i obniŜał poziom
oprocentowania z uwzględnieniem wartości wskaźnika LIBOR 3M CHF;
E. Ŝądam ustalenia odpowiedzialności BRE Banku S.A. w mojej sprawie o roszczenie
pienięŜne, tj. odszkodowanie (wskazane w punkcie D powyŜej) z tytułu nienaleŜytego
wykonania przez BRE Bank S.A. zobowiązań - w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 28
lutego 2010 roku - wynikających z Umowy z Bankiem;
F. uzasadniam moje Ŝądanie wskazując, Ŝe BRE Bank S.A., pomimo zaistnienia
przewidzianych Umową z Bankiem przesłanek uzasadniających obniŜenie naleŜnego
mu oprocentowania, nie robił tego i pobierał ode mnie bezpodstawnie zawyŜone
świadczenie;
G. załączam do niniejszego oświadczenia dowody na poparcie mojego roszczenia oraz
uzasadniające moje Ŝądanie, w szczególności Umowę z Bankiem oraz korespondencję z
BRE Bankiem S.A.;
H. uzasadniam podstawę mojej przynaleŜności do grupy wskazując, Ŝe zapis w mojej
Umowie z Bankiem w zakresie wskazanym w punkcie C powyŜej jest toŜsamy z zapisem
wszystkich innych członków grupy, a polityka BRE Banku S.A. wobec wszystkich klientów
posiadających toŜsame w swej konstrukcji umowy kredytowe była jednolita;
I. załączam do niniejszego oświadczenia dowody uzasadniające moje uprawnienie do
bycia członkiem grupy oraz objęcie mnie postępowaniem toczącym się na podstawie
Ustawy, w szczególności: Umowę z Bankiem oraz korespondencję z BRE Bankiem S.A.
Wobec powyŜszego oświadczam, iŜ przystępuję do grupy osób fizycznych (określanej dla
celów informacyjnych jako „Grupa na bank”), które w trybie Ustawy zamierzają, jako
konsumenci dochodzić ochrony swych praw w związku z zachowaniem BRE Bank S.A.
wskazanym w szczególności w punktach D i E powyŜej.

- Oświadczenie odnośnie danych osobowych
Oświadczenie
Ja,_____________________________________________________________________
oświadczam, iŜ wyraŜam zgodę, aby kancelaria Wierzbowski Eversheds Spółka
Komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16A, gromadziła i przetwarzała
przekazane przeze mnie moje dane osobowe, w szczególności: imiona, nazwisko,
nr PESEL, adres do korespondencji oraz adres zameldowania, adres e-mail, nr telefonu
kontaktowego, dla celów związanych z reprezentowaniem mnie w sporze lub
postępowaniu przeciwko BRE Bank S.A. przed wszystkimi Sądami (w tym takŜe przed
Sądem NajwyŜszym) oraz organami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Oświadczam dodatkowo, iŜ poinformowano mnie, Ŝe moje dane osobowe mogą być
przekazywane organom i instytucjom, jeŜeli będzie to niezbędne dla potrzeb
reprezentowania mnie w ww. sporze lub postępowaniu, oraz Ŝe mam prawo wglądu i
poprawiania moich danych osobowych.
______________, dnia ______________ roku
Miejscowość

_____________________________________
Podpis

- informacje dot. przelewu
Informacje niezbędne do prawidłowego wykonania płatności wynagrodzenia za I instancję
postępowania grupowego przeciwko BRE Bank S.A.
UWAGA
Celem zapewnienia ochrony interesów członków grupy w przyszłym postępowaniu,
uprzejmie prosimy – o ile będzie to moŜliwe – o dokonanie przelewu wynagrodzenia
z innego rachunku bankowego niŜ prowadzony przez BRE Bank S.A.
Numer konta:
59 1050 0086 1000 0022 7461 3252
Firma:
Wierzbowski Eversheds Spółka komandytowa
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa
Bank:
ING Bank Śląski S.A.
Pl. Trzech KrzyŜy 10/14
00-499 Warszawa
Tytuł przelewu
W tytule przelewu naleŜy podać:
• Stałe oznaczenie projektu "GNB"
• Imię i nazwisko osoby, na którą ma być wystawiona faktura (te dane pojawią się na
fakturze). W przypadku pary, jeśli chcemy, by obie osoby były uwidocznione na fakturze,
to moŜna je podać.
• Adres zamieszkania/zameldowania osoby (te dane pojawią się na fakturze).
• PESEL osoby (sam numer - bez słowa PESEL; w przypadku pary proszę podać tylko
numer jednej z osoby).
WaŜne jest, aby te dane były wpisane w odpowiednim formacie: we wskazanej kolejności
i oddzielone od siebie znakiem #.
Format tytułu płatności:
"GNB # imię nazwisko # ulica numer domu/mieszkania # miasto # PESEL"
Przykłady:
"GNB # Adam Kowalski # ul. Jaśminowa 14/13 # 00-864 Warszawa # 70082500956"
"GNB # Jan Nowak # pl. Centralny 124 m. 21 # Wrocław # 77052200313"
"GNB # Maria i Paweł Górscy # ul. Koralowa 133 # 32-564 Ciechocinek #
65030100222"
JeŜeli system bankowy nie przyjmuje znaków specjalnych w polu „tytuł przelewu”,
prosimy uŜyć znaku ; (średnika), w ostateczności spacji.
Osoby wykonujące przelew proszone są o zastosowanie się do powyŜszej instrukcji,
co znacznie ułatwi księgowanie wpłat i proces wystawiania faktur.

