POZEW GRUPOWY UNWW

UMOWA ZLECENIA

z dnia ________________ r., zawarta w Warszawie, pomiędzy:

imię i nazwisko:
PESEL:
adres
zamieszkania:

e-mail:

(e-mail, dla którego zostanie uruchomiony dostęp do Forum)

nr telefonu
kontaktowego:

(dalej „Zleceniodawca”),
a
„Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23, 00-761
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000297875, posiadającą numer NIP: 526-0021-467, numer REGON: 011079177, reprezentowaną przez adwokata Zbigniewa Drzewieckiego,
komplementariusza uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,
(dalej „Kancelaria”, „DTW”),

§1.

Definicje.

Na potrzeby niniejszej umowy przyjmuje się rozumienie użytych w niej pojęć w następujący sposób:

„Umowa Zlecenia”:

oznacza niniejszą umowę zlecenia z dnia ___________ r. zawartą w Warszawie pomiędzy
Zleceniodawcą a Kancelarią.

„Strony”:

oznacza łącznie Zleceniodawcę i Kancelarię.

„Ustawa”:

oznacza ustawę z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu
grupowym.

„Bank”:

oznacza Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.

„Grupa”:

oznacza grupę minimum 10 konsumentów będących klientami Banku Millennium S.A.,
którzy zawarli z Bankiem umowę o kredyt hipoteczny/kredyt konsolidacyjny/pożyczkę
hipoteczną i zostali przez Bank zobowiązani do ponoszenia kosztów ubezpieczenia niskiego
wkładu własnego, zawarli z Kancelarią Umowę Zlecenia, złożyli Oświadczenie o
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Przystąpieniu do Grupy (wyrażając w nim zgodę na pełnienie funkcji Reprezentanta Grupy
przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie) oraz dokonali płatności
przypadającego na Członka Grupy udziału w depozycie na koszty sądowe pozwu grupowego
o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przeciwko Bankowi Millennium S.A.
„Członek Grupy”:

oznacza członka Grupy zdefiniowanej powyżej, przy czym na potrzeby wzajemnych
rozliczeń pomiędzy Kancelarią a Członkami Grupy przyjmuje się, że w przypadku, gdy
stroną jednej umowy o kredyt hipoteczny zawartej z Bankiem są dwie lub więcej osób (tj.
współkredytobiorcy), traktowani oni są jako jeden Członek Grupy.

„Podgrupa”:

oznacza co najmniej 2 Członków Grupy, dla których ujednolicona została wysokość
Roszczeń Indywidualnych.

„Reprezentant Grupy”:

oznacza reprezentanta grupy w rozumieniu art. 4 Ustawy, przy czym funkcję Reprezentanta
Grupy objął Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie.

„Założenia Pozwu”:

oznaczają podstawowe założenia pozwu grupowego przeciwko Bankowi Millennium S.A. o
zwrot nienależnie pobranych od kredytobiorców opłat na pokrycie kosztów zawartych na
rzecz Banku i w jego imieniu umów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, stanowiące
Załącznik nr 1 do Umowy Zlecenia pomiędzy Członkiem Grupy a DTW.

„Wkład Własny”:

oznacza procentowy stosunek wnoszonych przez kredytobiorcę środków własnych do
wartości nabywanej nieruchomości.

„UNWW”:

oznacza ubezpieczenie niskiego Wkładu Własnego.

„Pozew Grupowy”:

oznacza powództwo przeciwko Bankowi Millennium S.A. w trybie ustawy o dochodzeniu
roszczeń w postępowaniu grupowym o zwrot nienależnie pobranych od kredytobiorców
opłat na pokrycie kosztów zawartych na rzecz Banku i w jego imieniu umów ubezpieczenia
niskiego wkładu własnego.

„Oświadczenie o
Przystąpieniu do Grupy”:

oznacza oświadczenie o przystąpieniu do grupy, w rozumieniu art. 6 ust. 2 Ustawy (w
przypadku przystąpienia do Grupy przed przyjęciem pozwu do rozpoznania) lub art. 12
Ustawy (w przypadku przystąpienia do Grupy po przyjęciu pozwu do rozpoznania), złożone
przez Członka Grupy według wzoru przygotowanego przez Kancelarię.

„Dokumentacja”:

oznacza dokumentację, na którą składają się: Oświadczenie o Przystąpieniu do Grupy,
umowa o kredyt hipoteczny zawarta przez Członka Grupy z Bankiem i zawierająca
postanowienia regulujące UNWW, aneksy do tej umowy, ewentualne porozumienia
zawierane z Bankiem dotyczące rozłożenia na miesięczne raty kwot pobieranych przez Bank
tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, dowody wpłat UNWW/historia rachunku
bankowego z zaznaczonymi kwotami pobranymi tytułem UNWW, korespondencja z
Bankiem dotycząca UNWW. Dokumentacja wymagana jest od Członków Grupy w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie (za wyjątkiem wydruków komputerowych
niewymagających podpisu ani stempla, korespondencji seryjnej z Banku, tj. informacji o
nadchodzących terminach płatności, niezawierającej podpisu odręcznego pracownika
Banku i wymaganej wówczas jedynie w kserokopii oraz Oświadczenia o Przystąpieniu do
Grupy wymaganego w oryginale w trzech egzemplarzach).

„Forum”:

oznacza zamknięte forum internetowe, pełniące funkcję informacyjną, dostępne tylko i
wyłącznie dla zalogowanych na nim Członków Grupy, którym Kancelaria przyznała dostęp
do forum. Forum dostępne jest pod adresem:
https://forum.pozewgrupowymillennium.dt.com.pl/
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„Kwota Depozytu”:

„Roszczenie
Indywidualne”:

§2.

oznacza sumę środków pieniężnych zgromadzonych przez Kancelarię z wpłat Członków
Grupy, która to suma środków pieniężnych wynosić musi nie mniej niż 68 200,00 PLN i
której przeznaczeniem jest:
−

zabezpieczenie szacowanych na kwotę 48 200,00 PLN kosztów zastępstwa
procesowego, które mogą zostać zasądzone na rzecz Banku w przypadku
niekorzystnego dla Grupy rozstrzygnięcia;

−

zabezpieczenie środków na pokrycie ewentualnych opłat sądowych, w tym zaliczek
na biegłych, ewentualnej kaucji i podobnych.

oznacza kwotę indywidualnego roszczenia Członka Grupy po jej ujednoliceniu celem
przyporządkowania Członka Grupy do Podgrupy.

Pomoc prawna.

1. Zleceniodawca zleca, a Kancelaria zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do świadczenia na rzecz
Zleceniodawcy usług prawnych polegających na obsłudze prawnej postępowania sądowego z
powództwa wytoczonego na rzecz Grupy przez Reprezentanta Grupy - Miejskiego Rzecznika Praw
Konsumentów w Olsztynie przeciwko Bankowi w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w
postępowaniu grupowym o zwrot bezzasadnie pobranych od kredytobiorców opłat na pokrycie
kosztów zawartych na rzecz Banku i w jego imieniu umów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
zgodnie z Założeniami Pozwu stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy Zlecenia („Zlecenie”).
2. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że w zakres Zlecenia nie wchodzą czynności polegające na
opiniowaniu dokumentów będących przedmiotem indywidualnej wymiany korespondencji pomiędzy
Członkiem Grupy a Bankiem, jak również wymagające specjalistycznej wiedzy z zakresu bankowości,
finansów i ubezpieczeń, wykraczającej poza znajomość prawa z tego zakresu.
3. Kancelaria będzie świadczyć pomoc prawną z należytą starannością i terminowością z
uwzględnieniem zawodowego charakteru tej działalności, w sposób odpowiadający swojej najlepszej
wiedzy oraz zasadom etyki zawodowej.
4. Pomoc prawna będzie świadczona przez zespół prawny pod merytorycznym kierownictwem
adwokata Zbigniewa Drzewieckiego (partner zarządzający) oraz adwokata Marcina Szymańskiego
(partner).
5. Kancelaria rozpocznie świadczenie usług prawnych na rzecz Zleceniodawcy z chwilą spełnienia przez
Zleceniodawcę łącznie trzech przesłanek: przekazania Kancelarii podpisanej Umowy Zlecenia,
przekazania Kancelarii Dokumentacji oraz dokonania wpłaty na konto Kancelarii: kwoty stanowiącej
pierwszą część pełnej stawki wynagrodzenia należnej DTW od każdego z Członków Grupy
przystępujących do sprawy, określonej w §6 pkt 1 Umowy Zlecenia.
6. Nabór do Grupy odbywa się w dwóch etapach. W Pozwie Grupowym zostali uwzględnieni ci
Członkowie Grupy, którzy przez złożeniem Pozwu Grupowego spełnili wszystkie przesłanki wskazane
w §2 pkt 5 Umowy Zlecenia, a następnie dokonali płatności na poczet przypadającego na każdego z
tych Członków Grupy udziału w Kwocie Depozytu. Nowi Członkowie Grupy, którzy dopełnią
wszystkich opisanych tu czynności przed upływem ostatecznego terminu, który zostanie wyznaczony,
zostaną włączeni do Grupy po zarządzeniu przez Sąd ogłoszenia o wszczęciu postępowania
grupowego, zostaną włączeni do Grupy najpóźniej po zarządzeniu przez Sąd ogłoszenia o wszczęciu
postępowania grupowego.

Strona 3 z 11

POZEW GRUPOWY UNWW

7. Jeżeli umowa o kredyt hipoteczny zawarta przez Zleceniodawcę z Bankiem nie będzie się
kwalifikowała do Pozwu Grupowego to Umowa Zlecenia ulega rozwiązaniu i dokonany zostanie zwrot
całości kwoty wpłaconej na konto bankowe DTW przez Zleceniodawcę.
8. Kancelaria zobowiązuje się do dostarczania Członkom Grupy wszelkich informacji bieżących
dotyczących aktualnego stanu postępowania oraz rozliczeń finansowych w postaci ogłoszeń na
Forum.
9. Usługi prawne świadczone przez DTW obejmują dochodzenie roszczeń wyłącznie w trybie Ustawy. W
związku z powyższym Zleceniodawca wyraża zgodę na ewentualne ograniczenie Jego roszczenia w
celu utworzenia Podgrup zawierających jednolite Roszczenia Indywidualne.

§3. Obsługa administracyjna.

1. DTW zapewni obsługę administracyjną Zlecenia poprzez:
(a) zapewnienie Członkom Grupy dostępu do Forum;
(b) zamieszczanie na Forum informacji o wezwaniach sądu i wezwaniach przewidzianych w treści
Umowy Zlecenia;
(c) obsługę księgową polegającą na nadzorze nad gromadzeniem funduszy wynikających z Umowy
Zlecenia, dokonywaniu rozliczeń ewentualnych zwrotów i nadwyżek kwot przekazanych przez
Członków Grupy na rachunek bankowy Kancelarii, dokonywaniu w imieniu Grupy wymaganych w
toku sprawy opłat sądowych i administracyjnych z wykorzystaniem kwot przekazanych przez
Członków Grupy na rachunek bankowy Kancelarii;
(d) wyznaczenie zespołu prawników do obsługi procesu gromadzenia i weryfikacji kompletności
przekazanej przez Członków Grupy dokumentacji niezbędnej dla sporządzenia pozwu oraz
wyznaczenie osoby koordynującej ten proces;
(e) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej po stronie DTW za wsparcie w zakresie sprawnego obiegu
dokumentacji i kwestie administracyjno-biurowe;
(f) obsługę rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pieniężne wpłacone przez
Członków Grupy tytułem Kwoty Depozytu.

§4.

Współpraca Zleceniodawcy.

1. Zleceniodawca zobowiązuje się współpracować z Kancelarią celem sprawnego wykonywania czynności
związanych ze Zleceniem, w szczególności Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a) prawidłowego wskazania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zlecenia;
b) dostarczania Kancelarii, w uzgodnionych terminach i formie, wszelkich dotyczących
Zleceniodawcy informacji i dokumentów potrzebnych dla świadczenia usług przewidzianych
Umową Zlecenia;
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w przepływie informacji za pośrednictwem Forum;
d) terminowego wpłacania wszelkich kwot wynikających z Umowy Zlecenia, w tym pokrycia
przypadającej na Niego części kosztów sądowych oraz do zwolnienia Reprezentanta Grupy z
obowiązku zapłaty rzeczonych kosztów w części przypadającej na Zleceniodawcę.
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2. Członkowie Grupy mają prawo wybrać ze swojego grona jednego przedstawiciela, który będzie miał
wgląd w historię i stan rachunku, o którym mowa w §3 pkt 1(f) Umowy Zlecenia, a uzyskane informacje
będzie mógł przekazywać reszcie Grupy. DTW zobowiązuje się do umożliwienia przedstawicielowi
wglądu w historię i stan rachunku.

§5.

Czas i miejsce świadczenia pomocy prawnej.

1.

Kancelaria zobowiązuje się świadczyć pomoc prawną na rzecz Zleceniodawcy 5 dni w tygodniu, od
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy, w godzinach 9-17.

2.

Kancelaria będzie świadczyć pomoc prawną w siedzibie Kancelarii, chyba, że z uwagi na charakter
powierzonego zadania powinno być ono wykonane w innym miejscu.

§6.

Wynagrodzenie, koszty i wydatki.

1.

Za wykonanie Zlecenia w I instancji Kancelarii przysługiwać będzie wynagrodzenie, które będzie
uzależnione od: liczebności Grupy, łącznej wysokości uiszczonych przez Członka Grupy opłat na
UNWW oraz od momentu przystąpienia do sprawy przez Członka Grupy i którego wysokość dla
Członka Grupy przystępującego do sprawy po złożeniu pozwu będzie następująca:

łączna
wysokość
uiszczonych
tytułem
UNWW (za wyjątkiem
prowizji
od
podwyższonego ryzyka)

do 4 500,00 PLN
powyżej 4 500,00 PLN do
9 000,00 PLN
powyżej 9 000,00 PLN do
13 500,00 PLN
powyżej 13 500,00 PLN
do 18 000,00 PLN
powyżej 18 000,00 PLN

2.

stawka wynagrodzenia DTW

stawka wynagrodzenia DTW
powiększona o należny
podatek VAT według stanu
na dzień sporządzenia
projektu Umowy Zlecenia
(25/10/2015)

I rata wynagrodzenia
płatna w terminie 7
dni od dnia
podpisania Umowy
Zlecenia przez
Zleceniodawcę

II rata wynagrodzenia
płatna po uzyskaniu
prawomocnego
orzeczenia
zasądzającego od
Banku co najmniej 50%
roszczeń finansowych
Grupy lub po uzyskaniu
zaakceptowanej przez
Reprezentanta Grupy
ugody

1 000,00 PLN netto + VAT
1 250,00 PLN netto + VAT

1 230,00 PLN brutto
1 537,50 PLN brutto

615,00 PLN brutto
768,75 PLN brutto

615,00 PLN brutto
768,75 PLN brutto

1 500,00 PLN netto + VAT

1 845,00 PLN brutto

922,50 PLN brutto

922,50 PLN brutto

1 750,00 PLN netto + VAT

2 152,50 PLN brutto

1076,25 PLN brutto

1076,25 PLN brutto

2 000,00 PLN netto + VAT

2 460,00 PLN brutto

1230,00 PLN brutto

1230,00 PLN brutto

Za wykonanie Zlecenia w II instancji oraz za wykonanie Zlecenia w drodze postępowania
zainicjowanego przez nadzwyczajne środki zaskarżenia Kancelarii przysługiwać będzie wynagrodzenie
stanowiące równowartość zasądzonych przez sąd na rzecz Reprezentanta Grupy kosztów zastępstwa
procesowego, płatne poprzez potrącenie z kwoty przelewu dokonanego przez Bank na konto
bankowe Kancelarii.

Dodatkowe warunki.
3.

Przez prowadzenie sprawy w II instancji Strony rozumieją prowadzenie sprawy po wydaniu wyroku
sądu I instancji, czy to na skutek wydania wyroku niekorzystnego (w ocenie Grupy) czy też złożenia
apelacji przez Bank.
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4.

Umowa Zlecenia obejmuje prowadzenie ewentualnego postępowania kasacyjnego oraz inne
ewentualne nadzwyczajne środki zaskarżenia (np. wznowienie postępowania). Decyzję w zakresie
zasadności zainicjowania wymienionych tu postępowań przez Reprezentanta Grupy podejmie
Kancelaria.

5.

Niezależnie od wynagrodzenia należnego zgodnie z powyższymi warunkami Kancelarii przysługiwać
będzie również wynagrodzenie tytułem zasądzonych od przeciwnika na rzecz Reprezentanta Grupy w
I instancji kosztów zastępstwa procesowego do kwoty stanowiącej sześciokrotność stawki minimalnej
wskazanej w §6 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w
sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej
pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W przypadku przekazania tych kosztów przez Bank
bezpośrednio na rachunek bankowy Reprezentanta Grupy, Reprezentant Grupy ma obowiązek
przekazać niezwłocznie tą kwotę Kancelarii.

6.

Niezależnie od wynagrodzenia należnego Kancelarii zgodnie z powyższymi warunkami Zleceniodawca
zapłaci Kancelarii wszelkie uzasadnione (treścią lub celem zlecenia) i udokumentowane koszty i
wydatki związane z wykonywaniem Zlecenia, w tym koszty i wydatki niezwiązane bezpośrednio z
działalnością Kancelarii, których poniesienie będzie konieczne w celu prawidłowego wykonania
zlecenia (takie jak koszty opłat sądowych, zaliczki na biegłych, opłaty administracyjne, notarialne,
skarbowe, pocztowe, kurierskie, koszty tłumaczeń, koszty ekspertyz prawnych itp.).

7.

Suma wpłat jednostkowych uiszczonych przez Członków Grupy na poczet kosztów i wydatków
związanych z realizacją Zlecenia zgromadzona w depozycie tytułem:
a) zabezpieczenia szacowanych na kwotę 48 200,00 PLN kosztów zastępstwa procesowego, które
mogą zostać zasądzone na rzecz Banku w przypadku niekorzystnego dla Grupy rozstrzygnięcia
(„Kwota Kosztów”),
b) innych kosztów i wydatków, których poniesienie będzie konieczne w celu prawidłowego
wykonania zlecenia,
powinna wynosić łącznie nie mniej niż 68 200,00 PLN („Kwota Depozytu”). Kancelaria potwierdza, że
minimalna Kwota Depozytu została zgromadzona przed złożeniem Pozwu Grupowego.

8.

W przypadku, gdy w toku procesu konieczne będzie uiszczenie innych opłat sądowych, zaliczek na
biegłych, ewentualnej kaucji i podobnych, zaś zebrana na koncie bankowym kwota stanowiąca
różnicę pomiędzy Kwotą Depozytu a Kwotą Kosztów będzie niewystarczająca, Kancelaria ma
obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Członków Grupy za pośrednictwem Forum, zaś
Członkowie Grupy mają obowiązek przekazać na konto Kancelarii kwotę niezbędną do zapłaty danej
opłaty w terminie umożliwiającym uiszczenie przez Kancelarię powyższych kwot w wyznaczonym
przez sąd terminie. Jeżeli niezbędna kwota nie zostanie przekazana przez Członków Grupy na konto
DTW do końca dnia poprzedzającego ostatni dzień wyznaczonego przez sąd terminu zapłaty danej
opłaty Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki procesowe spowodowane
nieuiszczeniem opłaty w terminie.

9.

W przypadku, gdy w wyniku nieprzekazania w terminie wskazanym w §6 pkt 8 Umowy Zlecenia przez
Członków Grupy na konto Kancelarii kwoty niezbędnej do zapłaty opłat wyszczególnionych tamże
pozew zostanie odrzucony lub oddalony przez sąd, z dniem uprawomocnienia się postanowienia o
odrzuceniu lub oddaleniu pozwu nastąpi rozwiązanie Umowy przy jednoczesnym zatrzymaniu
pobranego przez Kancelarię dotąd wynagrodzenia.
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10.

Wszelkie opłaty sądowe (w tym Kwota Depozytu), zaliczki na biegłych, ewentualna kaucja i podobne
uiszczane są przez Członków Grupy proporcjonalnie, tj. w udziale procentowym równym
procentowemu udziałowi Roszczenia Indywidualnego Członka Grupy w roszczeniu Grupy według
stanu z dnia złożenia Pozwu Grupowego. Roszczenie Grupy na dzień złożenia Pozwu Grupowego
(wartość przedmiotu sporu) wyniosło: 3 529 470,00 PLN.

11.

Wszelkie ewentualne nadpłaty kwot uiszczanych przez Członków Grupy na poczet wszelkich opłat
sądowych, wydatków, zaliczek na biegłych, ewentualnej kaucji i podobnych zostaną przez Kancelarię
rozliczone po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu lub po uzyskaniu ugody proporcjonalnie do
dokonanych przez poszczególnych Członków Grupy wpłat. Ewentualna nadpłata dokonana przez
Zleceniodawcę zostanie wówczas Mu zwrócona przez Kancelarię po potrąceniu kwoty stanowiącej
należne DTW od Zleceniodawcy wynagrodzenie zgodnie z §6 pkt 1 Umowy Zlecenia w terminie 14 dni
od dnia doręczenia do Kancelarii odpisu prawomocnego orzeczenia sądu lub od dnia zawarcia ugody.

12.

Zwrotowi w całości podlegają kwoty wpłacone tytułem Kwoty Depozytu w przypadkach:
niewniesienia pozwu, zwrócenia lub odrzucenia pozwu przez sąd (jeżeli zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa przewidziany jest zwrot opłat sądowych). Natomiast w przypadku opisanym w §6
punkt 9 Umowy Zlecenia zwrotowi podlegać będzie Kwota Depozytu pomniejszona o kwoty
wydatkowane na opłaty sądowe w sprawie.

§7.

Terminy płatności wynagrodzenia oraz kosztów.

1.

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania Zlecenia w I instancji oraz koszty będą płatne z
uwzględnieniem postanowień §6 pkt 1 w związku z §6 pkt 7 i pkt 10 Umowy Zlecenia, w ten sposób,
że każdy z Członków Grupy przystępujący do sprawy po złożeniu Pozwu Grupowego ma obowiązek
wpłacić Kancelarii kwotę I raty wynagrodzenia należnego DTW od każdego z Członków Grupy
przystępujących do sprawy po złożeniu Pozwu Grupowego (zgodnie z §6 pkt 1 Umowy Zlecenia) oraz
dokonać wpłaty na poczet procentowego udziału w Kwocie Depozytu równego udziałowi
procentowemu Roszczenia Indywidualnego tego Członka Grupy w roszczeniu Grupy określonemu w
stosunku do roszczenia Grupy wskazanego w Pozwie Grupowym. Wpłata opisanych tu kwot nastąpić
powinna wraz z Dokumentacją i podpisaną Umową Zlecenia. W przypadku osób przystępujących do
Grupy po złożeniu Pozwu Grupowego, rezygnacja takiej osoby po zgłoszeniu Jej jako Członka Grupy
do akt sprawy powoduje zatrzymanie przez DTW całego pobranego przez Kancelarię wynagrodzenia.

2.

Pozostała część pełnej stawki wynagrodzenia należnego DTW od każdego z Członków Grupy
przystępujących do sprawy przed złożeniem Pozwu Grupowego, jak i Członków Grupy
przystępujących do sprawy po jego złożeniu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia
danemu Członkowi Grupy faktury, która zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnego
orzeczenia zasądzającego co najmniej 50% roszczeń finansowych Grupy lub po uzyskaniu ugody, z
uwzględnieniem ewentualnych rozliczeń wskazanych w §6 Umowy Zlecenia, przy czym Kancelaria
uprawniona jest do dokonania potrącenia na poczet powyższych płatności z kwot zgromadzonych w
depozycje, które nie zostaną spożytkowane w toku sprawy i/lub kwot wpłaconych na konto Kancelarii
przez Bank tytułem wykonania wyroku lub ugody.

3.

Brak wpłaty przez Członka Grupy kwot wynikających z §6 pkt 7 lub 8 Umowy Zlecenia w określonych
tamże terminach pomimo uiszczenia przez tego Członka Grupy kwot przewidzianych w §7 pkt 1
Umowy Zlecenia powoduje rozwiązanie Umowy Zlecenia jednoczesnym zatrzymaniem przez
Kancelarię wpłaconych dotąd przez tego Członka Grupy kwot.
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4.

Po uprawomocnieniu się wydanego przez sąd na mocy art. 17 Ustawy postanowienia co do
ostatecznego składu Grupy nastąpi ponowne przeliczenie udziału każdego Członka Grupy w Kwocie
Depozytu. Informacja o nadpłacie zostanie opublikowana na Forum. Do dnia prawomocnego
zakończenia sprawy nie przewiduje się zwrotu nadpłaconej Kwoty Depozytu. Ostateczne jej
rozliczenie, proporcjonalnie do dokonanych wpłat (z uwzględnieniem przypadającego na danego
Członka Grupy udziału procentowego w Kwocie Depozytu równego procentowemu udziałowi
Roszczenia Indywidualnego tego Członka Grupy w roszczeniu Grupy) nastąpi po zakończeniu sprawy.
Strony dopuszczają wydatkowanie w toku sprawy kwot z ewentualnej nadpłaty Kwoty Depozytu na
niezbędne koszty procesu wskazane w §6 pkt 8 Umowy Zlecenia.

§8.

Odpowiedzialność za szkodę.

1.

W razie wyrządzenia szkody przy świadczeniu usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność za szkodę na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
Zlecenia, w tym opóźnienia w świadczeniu usług, wynikające z niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Zlecającego obowiązków określonych w niniejszej Umowie Zlecenia.

3.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania przez Zlecającego
usług Kancelarii wykonanych na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych danych.

§9.

Okres obowiązania Umowy Zlecenia.

1.

Niniejsza Umowa Zlecenia wchodzi w życie z dniem łącznego spełnienia warunków określonych w §2
pkt 5 Umowy Zlecenia i zostaje zawarta na czas wykonywania Zlecenia.

2.

Niniejsza Umowa Zlecenia może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, za pisemnym
wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.

W razie wypowiedzenia Umowy Zlecenia przez Zleceniodawcę w odniesieniu do Zlecenia, które
zostało już rozpoczęte, a przed jego zakończeniem, Zleceniodawca zapłaci Kancelarii 100 %
wynagrodzenia określonego w §6 punkt 1 Umowy Zlecenia. Dodatkowo Zleceniodawca ma
obowiązek zwrotu na rzecz Członków Grupy za pośrednictwem Kancelarii przypadającej na Niego
części wszelkich poniesionych przez Członków Grupy do dnia rozwiązania Umowy Zlecenia opłat
sądowych w sprawie (w tym w szczególności przypadającego na Zleceniodawcę udziału w Kwocie
Depozytu).

4.

Wynagrodzenie oraz zwrot przypadającego na Zleceniodawcę udziału w poniesionych przez Członków
Grupy opłatach sądowych, określone w §9 pkt 3 Umowy Zlecenia będą należne w terminie 14 dni od
dnia doręczenia Zleceniodawcy przez DTW faktury, która zostanie wystawiona nie wcześniej niż po
rozwiązaniu Umowy Zlecenia.

§10.

Postanowienia końcowe.

1.

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy Zlecenia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
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2.

Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową Zlecenia zastosowanie będą mieć odpowiednie
przepisy prawa, w szczególności odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące umowy
zlecenia, zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego.

3.

Wszelkie spory związane z interpretacją, mocą wiążącą lub wykonaniem niniejszej Umowy Zlecenia,
które nie zostały rozwiązane przez Strony polubownie poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów
powszechnych.

4.

Niniejsza Umowa Zlecenia sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

5.

Integralną część Umowy Zlecenia stanowi Załącznik nr 1 (Założenia Pozwu).

Kancelaria:

Zleceniodawca:

____________________

____________________
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Załącznik nr 1 do Umowy Zlecenia: Podstawowe założenia pozwu zbiorowego przeciwko Bankowi Millennium S.A. o
zwrot bezzasadnie pobranych od kredytobiorców opłat na pokrycie kosztów zawartych na rzecz banku i w jego
imieniu umów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).
1. Omówienie niedozwolonych klauzul dotyczących obowiązku pokrywania kosztów UNWW przez klientów.
Celem powództwa jest uzyskanie wyroku nakazującego Bankowi Millennium S.A. („Bank”) zwrot klientom (będącym
konsumentami) bezzasadnie pobranych od nich przez Bank płatności mających pokrywać koszty zwieranych przez Bank
i na Jego rzecz umów ubezpieczenia ryzyka związanego z udzielonymi kredytami tzw. umów ubezpieczenia niskiego
wkładu własnego.
Bank Millennium S.A (podobnie jak szereg innych banków udzielających kredytów hipotecznych) stosował w swych
umowach klauzule zobowiązujące klientów do zwrotu na rzecz Banku kosztów zawieranych przez Bank umów
ubezpieczenia kredytów hipotecznych z niskim wkładem własnym (w typowej umowie kredytowej: §9 pkt 8). Zawarte w
umowach kredytowych zapisy zobowiązywały kredytobiorców, których wkład własny był niższy od ustalonego przez
Bank, do pokrycia kosztów ubezpieczenia w ustalonej w umowie kwocie z góry za okres 36 miesięcy. Po upływie tego
okresu, jeżeli saldo zadłużenia klienta z tytułu zaciągniętego kredytu nie było niższe od ustalonego w umowie
kredytowej, klient zobowiązany był dokonać kolejnej płatności z tytułu zwrotu kosztów UNWW za dalsze trzy lata (§9
pkt 7 i 9 typowej umowy kredytowej). Umowy kredytowe zawierane z Bankiem Millennium S.A. wskazywały również
ubezpieczyciela, z którym Bank zawierać będzie umowy ubezpieczenia niskiego wkładu. Był to z reguły InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (działający do 2008 r. pod nazwą TUiR CIGNA STU S.A.) - §9.7
typowej umowy kredytu.
2. Stanowisko UOKiK i Sądów wobec omawianych klauzul.
Zgodność z prawem powyższych zapisów umownych zobowiązujących kredytobiorców do zwrotu bankowi kosztów
umów ubezpieczenia zawieranych przez ten bank w własnym imieniu i celem zabezpieczenia własnego interesu została
zakwestionowana w 2008 r. w sporządzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Raporcie z kontroli
wzorców umownych kredytów hipotecznych” („Raport”).
Jak podkreślili Autorzy Raportu: „W ocenie Urzędu (UOKiK) nie ma żadnych podstaw, aby kredytobiorca ponosił koszty
umów ubezpieczenia zawieranych przez bank, który działa na swoją rzecz, w sytuacji gdy kredytobiorca nie jest stroną tej
umowy ani też uposażonym. W takim przypadku kredytobiorca pozostaje osobą trzecią, w stosunku do której zakład
ubezpieczeń może mieć roszczenie regresowe. Zatem kredytobiorca jako osoba trzecia – ponosząca jednak koszty
umowy – nie tylko nie odnosi żadnych korzyści z umowy, która zabezpiecza bank, ale ponosi odpowiedzialność
regresową. (…)Przedmiotowe postanowienie nakładające na konsumenta obowiązek poniesienia kosztów ubezpieczenia,
nie obejmując go jednak ochroną ubezpieczeniową, nie tylko rażąco narusza jego interesy, ale także godzi w dobre
1
obyczaje. Tym samym może być niedozwolonym postanowieniem umownym w rozumieniu art. 385 §1 k. c.”
Powyższe stanowisko UOKiK jest trafne. Kredytobiorcy, na mocy zakwestionowanych zapisów, zobowiązani są do
spełniania świadczeń na rzecz banku, za które nie uzyskują od banku żadnego świadczenia wzajemnego. Tego rodzaju
1
postanowienie umowne narusza dobre obyczaje i na mocy art. 385 §1 k.c. nie wiąże konsumenta. Tym samym
konsument może domagać się zwrotu zapłaconych na podstawie niewiążących go zapisów kwot jako nienależnego
świadczenia.
Powyższa kwestia była już badana przez sądy powszechne. Wyrokiem z dnia 6 marca 2012 r. (sygn. akt I C 494/11) Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział I Cywilny uznał, iż klauzula zobowiązująca klienta banku do pokrywania
1
kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu jest klauzulą niedozwoloną w rozumieniu art. 385 k.c. i nakazał bankowi zwrot
pobranych na jej podstawie środków.
Również w wyroku z dnia 7 maja 2014 r. (Sygn. akt V Ca 2170/13) Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że jest
„sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadą ekwiwalentności świadczeń oraz zasadą równości stron przerzucanie na
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powódkę wszelkich kosztów związanych z ryzykiem kredytowym zwłaszcza, że obowiązek dodatkowego świadczenia
ubezpieczeniowego powstał nie z winy powódki, ale na skutek okoliczności od niej niezależnych w postaci zmiany kursu
waluty, w której kredyt został udzielony”
Sąd ten uznał również, że jeśli w umowie kredytowej określony został ubezpieczyciel, z którym bank ma zawrzeć umowę
ubezpieczenia, bank nie może w żadnym wypadku pobierać od klientów środków na pokrycie kosztów umowy
ubezpieczenia zawartej z innym ubezpieczycielem. Tymczasem do takiej właśnie sytuacji doszło w przypadku wielu
umów z Bankiem Millennium S.A.
3. Podstawowe założenia pozwu zbiorowego przeciw Bankowi Millennium S.A. o zwrot środków pobranych od
klientów tytułem pokrycia kosztów zawieranych przez ten bank umów ubezpieczenia niskiego wkładu
własnego.
Mając na uwadze omówione wyżej okoliczności pozew oparty zostałby na następujących podstawach:
a)

Klauzule umowne zobowiązujące klientów do uiszczania środków na pokrycia kosztów związanych z zawieranymi
przez Bank Millennium S.A. umowami ubezpieczenia niskiego wkładu własnego są sprzeczne z dobrymi obyczajami i
rażąco naruszają interesy konsumentów (kredytobiorców), gdyż nakładają na nich obowiązki spełnienia świadczenia
niemającego odpowiednika w ekwiwalentnym świadczeniu banku, wobec czego omawiane klauzule na mocy art.
1
385 §1 k.c. nie wiążą kredytobiorców (z mocą wsteczną).

b) Wszyscy kredytobiorcy wchodzący w skład Grupy są konsumentami (są osobami fizycznymi, zaś zawarte przez nich
umowy kredytowe, w których umieszczone zostały kwestionowane zapisy, nie były zawierane w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą).
c)

Postanowienia umowne dotyczące pokrywania kosztów UNWW nie były przedmiotem indywidualnych negocjacji ciężar dowodu, iż negocjacje takie miały miejsce, obciąża pozwany Bank.

d) Omawiane klauzule nie dotyczą świadczenia głównego umowy kredytowej. Świadczeniami głównymi umowy
kredytowej są: udostępnienie przez bank kredytobiorcy kapitału oraz obciążający klienta obowiązek zwrotu tego
kapitału i zapłaty odsetek. Pokrywanie przez kredytobiorcę jakichkolwiek kosztów banku świadczeniem głównym
umowy kredytowej nie jest.
e)

Z uwagi na brak związania kredytobiorców omówionymi wyżej klauzulami dotyczącymi obowiązku pokrycia przez
nich kosztów UNWW, wszelkie wpłacone przez nich środki na podstawie przedmiotowych klauzul, są nienależnym
świadczeniem w rozumieniu art. 410 §2 k.c., zaś na Banku ciąży obowiązek ich zwrotu. Bank zobowiązany jest tym
samym do zwrotu całości pobranych tytułem kosztów UNWW środków.

f)

Roszczenie konsumenta o zwrot nienależnego świadczenia przedawnia się z upływem 10 lat od spełnienia
świadczenia nie mającego podstawy prawnej.

g)

Z uwagi na wymóg z art. 2 ust. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym roszczenia
dochodzone w tym trybie muszą zostać ujednolicone. Ujednolicenie może być dokonane w podgrupach liczących
nie mniej niż 2 osoby. Ujednolicenie dokonywane będzie w podgrupach składających się z osób, którym przysługują
roszczenia w najbardziej zbliżonych do siebie kwotach i polegać będzie na redukcji dochodzonych roszczeń do
wysokości najniższego w podgrupie.

Kancelaria:

Zleceniodawca:

____________________

____________________
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