______________________
(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.

Dodatkowo oświadczam, iŜ:
A. wyraŜam zgodę, aby reprezentantem grupy dla potrzeb prowadzenia postępowania
przeciwko BRE Bank S.A. w trybie Ustawy była Pani Małgorzata Rothert Miejski
Rzecznik Konsumentów w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Senatorska 27,
00-099 Warszawa (dalej zwana takŜe „Reprezentantem”);
B. zapoznałem/łam
się
z
informacjami
zawartymi
na
stronie
internetowej
www.eversheds.pl, prowadzonej przez kancelarię Wierzbowski Eversheds Spółka
Komandytowa, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, nr KRS 0000034515 - co do
postępowania w trybie Ustawy, przeciwko BRE Bank S.A.
C. w pełni akceptuję wszystkie zawarte na stronie internetowej www.eversheds.pl,
prowadzonej przez kancelarię Wierzbowski Eversheds Spółka Komandytowa, ul. Jasna
14/16A, 00-041 Warszawa, nr KRS 0000034515, warunki, co do prowadzenia
postępowania w trybie Ustawy, przeciwko BRE Bank S.A., w szczególności: treść
umowy z dnia 31 sierpnia 2010 roku zawartej między kancelarią Wierzbowski
Eversheds Spółka Komandytowa a Reprezentantem oraz zasady wynagradzania
kancelarii Wierzbowski Eversheds Spółka komandytowa, które stanowią Załącznik nr
1 do niniejszego oświadczenia. Załącznik nr 1 jest równieŜ opatrzony moim podpisem.
Informacja
A. Zgodnie z zasadami wynagradzania kancelarii Wierzbowski Eversheds (załącznik nr 1
do niniejszego oświadczenia), złoŜenie niniejszego oświadczenia do dnia 15 listopada
2010 roku nie rodzi obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz kancelarii
Wierzbowski Eversheds. Obowiązek taki powstanie w chwili, gdy do kancelarii
Wierzbowski Eversheds lub do Reprezentanta wpłynie, co najmniej 90 oświadczeń o
przystąpieniu do grupy i następnie Kancelaria Wierzbowski Eversheds – za
pośrednictwem swojej strony internetowej www.eversheds.pl - wezwie do uiszczania
wynagrodzenia.
B. JeŜeli do dnia 15 listopada 2010 roku do kancelarii Wierzbowski Eversheds oraz do
Reprezentanta wpłynie, co najmniej 90 oświadczeń o przystąpieniu do grupy to
złoŜenie niniejszego oświadczenia po dniu 15 listopada 2010 roku rodzi obowiązek
zapłaty wynagrodzenia dla kancelarii Wierzbowski Eversheds. Jego wysokość –
zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 do niniejszego oświadczenia - jest
uzaleŜniona od tego, na którym etapie postępowania sądowego zostanie złoŜone
oświadczenie o przystąpieniu do grupy.
C. Zgodnie z Ustawą, (art. 11 ust. 5 Ustawy) przystąpienie do grupy jest moŜliwe tylko
do dnia wyznaczonego przez Sąd, przed którym postępowanie będzie się toczyło.
D. Zgodnie z Ustawą, (art. 17 ust. 3) wystąpienie z grupy po dniu wydania przez Sąd
postanowienia o ustaleniu składu grupy jest bezskuteczne.
E. JeŜeli do dnia 15 listopada 2010 roku do kancelarii Wierzbowski Eversheds oraz do
Reprezentanta wpłynie, co najmniej 90 oświadczeń o przystąpieniu do grupy to
wystąpienie z grupy, o ile nastąpi po dniu 15 listopada 2010 roku nie zwalnia z
obowiązku zapłaty naleŜnego kancelarii Wierzbowski Eversheds wynagrodzenia i
winno być ono w pełnej wysokości - wynikającej dla kaŜdego członka grupy z chwili
jego przystąpienia do grupy – uiszczone na rzecz kancelarii Wierzbowski Eversheds.
Obowiązek uiszczenia wynagrodzenia mimo skutecznego wystąpienia z grupy,
obejmuje wyłącznie wynagrodzenie za I instancję.

Czytelny podpis.
____________________________

