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Szanowna Pani, 

Zgodnie z sugestią zawartą w piśmie od Arbitra Bankowego z dnia 14.10.2014 przesyłamy 

swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Oświadczamy, że po zapoznaniu się z odpowiedzią Banku Millennium na nasze pismo 

oznaczone znakiem xxx podtrzymujemy wniosek o zobowiązanie Banku do zwrotu pobranej składki w 

wysokości xxx zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 30.07.2010r. do dnia zapłaty 

włącznie. 

Zważywszy na argumenty przedstawione w naszym piśmie, nie widzimy powodów by płacić 

składkę Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego, którego ani nie jesteśmy beneficjentami (ochrania 

jedynie Bank, a w przypadku zapłacenia odszkodowania Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie 

dochodzić od nas zwrotu odszkodowania zapłaconego Bankowi), ani nawet nie znamy realnego 

kosztu tego ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które na mocy umowy kredytowej 

ubezpiecza nasz kredyt już od dawna nie współpracuje z Bankiem Millennium. 

Zgodnie z umową kredytową nr xxx par. 9 punkt 9 „Jeżeli w ciągu 36-miesięcznego okresu 

ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe lub 

niższe niż xxx PLN, Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kosztów ubezpieczenia za kolejny 36-

miesięczny okres udzielonej bankowi przez TUiR CIGNA STU S.A. ochrony ubezpieczeniowej, o czym 

Kredytobiorca zostanie poinformowany przez Bank pisemnie”. Biorąc pod uwagę brzmienie 

niniejszego zapisu, zobowiązaliśmy się do zwrotu kosztów ubezpieczenia udzielonego przez TUiR 

CIGNA STU S.A., nie zaś jakiegokolwiek innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Ze względu na to, 

że w danym okresie TUiR CIGNA STU S.A. nie udzieliła Bankowi ochrony ubezpieczeniowej, nie 

widzimy podstaw do tego, by zwracać niniejszy koszt.  

Pragniemy również nadmienić, iż Bank Millennium, twierdząc, że zmiana TU, które udziela 

ochrony ma dla nas drugorzędne znaczenie i nie wymaga aneksowania umowy kredytowej, stwarza 

nierówność stron umowy kredytowej. W momencie, gdy to kredytobiorcy chcą zmienić TU w 

przypadku ubezpieczenia na życie bądź nieruchomości, Bank wymaga podpisania aneksu płatnego 

500 zł, jednak gdy to Bank zmienia TU, nie wymaga podpisywania aneksu, mimo, że par. 11 punkt 1 

umowy kredytowej nr xxx zobowiązuje strony do aneksowania wszelkich zmian. 

Ponadto w nawiązaniu do punktu drugiego odpowiedzi Banku na nasze pismo, dotyczącego 

naliczania odsetek, pragniemy dodać, iż Bank w przypadku powstania zadłużenia nalicza odsetki od 



momentu faktycznego wystąpienia zdarzenia, nie zaś od dnia wniesienia skargi czy też wysłania 

upomnienia, wobec czego wnosimy o zwrot odsetek od dnia zapłaty składki.  

Podsumowując, podtrzymujemy nasze stanowisko wyrażone w poprzednim piśmie i wnosimy 

o zobowiązanie Banku do zwrotu pobranej składki w wysokości xx zł wraz z ustawowymi odsetkami 

liczonymi od dnia 30.07.2010r.  do dnia zapłaty włącznie. 

 

 

          Z poważaniem, 

xxx 

       


