______________________

[miejscowość, data]
imię i nazwisko:
adres:

Bank Millennium S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

dot.: umowa kredytowa ___________________________________________________
[oznaczenie umowy o kredyt/pożyczkę hipoteczną: data zawarcia lub sporządzenia umowy, numer umowy]

WEZWANIE DO ZAPŁATY
Szanowni Państwo,
1. Niniejszym wzywam Bank Millennium S.A. (dalej „Bank Millennium”) z siedzibą w Warszawie
do
zapłaty
kwoty
____________________________
zł
(słownie:
_________________________________ złotych) tytułem zwrotu nienależnego świadczenia
polegającego na bezprawnym pobraniu przez Bank Millennium rat spłaty kredytu hipotecznego
oraz innych należności związanych z umową kredytową w zawyżonej wysokości.
2. Bank Millennium pobierał ode mnie zawyżone raty na poczet spłaty kredytu w związku z umową
____________________________________________________________________________
[oznaczenie umowy o kredyt/pożyczkę hipoteczną: data zawarcia lub sporządzenia umowy, numer umowy] w
okresie od początku obowiązywania tej umowy.
Bezpodstawne zawyżanie rat spłaty wynikało ze stosowania przez Bank Millennium
niedozwolonych postanowień umownych w rozumieniu art. 3851 §1 k.c., a dotyczących
indeksowania do CHF kredytu udzielonego w PLN. Klauzule te zostały wpisane do rejestru
klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów pod numerem 3178 i 3179 w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2010 roku (sygn. akt XVII AmC
426/09) – w wyroku tym uznano bowiem za niedozwolone i zakazano wykorzystywania
następujących postanowień umownych:
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•

•

Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna
CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu
uruchomienia kredytu lub transzy.
W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu
sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut
Obcych z dnia spłaty.

Z uwagi na to, że zastosowane przez Bank Millennium postanowienia dotyczące indeksacji są
niedozwolone, nie były ze mną indywidualnie uzgodnione oraz że w umowie z Bankiem występuję
jako konsument, przedmiotowe postanowienia dotyczące indeksacji nie wiążą mnie, a umowa
kredytowa pozostaje w mocy w pozostałym zakresie.
W związku z powyższym umowa kredytowa powinna być stosowana bez dokonywania
indeksowania walutowego. Ponieważ Bank Millennium bezprawnie stosował klauzule
indeksacyjne, doprowadziło to do pobrania ode mnie wyższych rat spłaty, niż gdyby
umowa kredytowa była wykonywana zgodnie z jej treścią. Działania te doprowadziły do
bezpodstawnego wzbogacenia Banku.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że niedozwolone klauzule indeksacyjne nie miały mocy wiążącej
od początku zawarcia ich w umowie kredytowej, bowiem już z tą chwilą spełnione zostały
wszystkie określone prawem przesłanki decydujące o ich bezprawnym charakterze.
Wskazuję również, że ewentualne późniejsze zmiany umowy lub regulaminu kredytowania nie
mogą mieć wpływu na zasadność zgłoszonego żądania przynajmniej co do płatności pobranych
przed dniem wejścia w życie rat spłaty, bowiem nie mają one mocy wstecznej.
3. Jednocześnie zastrzegam, że pismo niniejsze nie stanowi uznania skuteczności zmian w umowie
lub regulaminie kredytowania w zakresie dotyczącym zasad indeksowania walutowego kredytu.
Zaproponowane przez Bank Millennium zmiany dotyczące zasad ustalania kursu w Tabeli Kursów
Walut Obcych zostaną przeze mnie osobno przeanalizowane i w razie uznania, że zmiany te
również mają charakter niedozwolony, podejmę odpowiednie kroki prawne.
4. Co do wysokości żądanej kwoty wyjaśniam, że składa się na nią:
1) nadpłata bezprawnie naliczonych i pobranych przez Bank Millennium rat kapitałowoodsetkowych,
w
kwocie
___________________________
zł
(słownie:
_____________________________________________ złotych);
2) kwota nienależnie pobranych w związku z powyższym innych opłat, uzależnionych od salda
kredytu, w tym m.in. opłaty z tytułu tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które nie
zostałyby pobrane lub zostałyby pobrane w niższej wysokości z uwagi na niższe saldo kapitału
kredytu
w
PLN
w
kwocie
_________________________
zł
(słownie
_____________________________________________ złotych).
5. Kwotę objętą wezwaniem proszę uiścić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
wezwania na rachunek bankowy o numerze:________________________________________ .

Strona 2 z 3

6. Jednocześnie wzywam Bank Millennium do przedstawienia mi informacji na temat
wysokości rzeczywiście należnych (tj. bez zastosowania niedozwolonych klauzul
indeksacyjnych) rat spłaty w związku z wymienioną na wstępie umową kredytową, a także
do zaktualizowania salda zadłużenia oraz harmonogramu spłaty kredytu z uwzględnieniem
faktu, że klauzule indeksacyjne stosowane przez Bank Millennium były bezskuteczne. Bank
Millennium ma obowiązek informować mnie o wysokości rat spłaty oraz o wysokości salda
(aktualnego zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu). Wszelkie dotychczasowe informacje w tym
zakresie były prezentowane bez uwzględnienia abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych, a
zatem były nieprawidłowe i nie czynią zadość obowiązkom informacyjnym Banku. Proszę o
dostarczenie aktualnej informacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia
wezwania.
7. W razie jeśli Bank Millennium nie zastosuje się do niniejszego pisma, zastrzegam sobie prawo do
podjęcia odpowiednich kroków prawnych, w tym dochodzenia przysługujących mi roszczeń na
drodze sądowej.

Z poważaniem,
__________________________________
[własnoręczny, czytelny podpis]
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