Umowa Reprezentanta grupy z Członkiem Grupy
zawarta pomiędzy
Tadeuszem Bobryk
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
w Szczecinku
ul. 28 lutego 16
78-400 Szczecinek
(dalej „Reprezentant Grupy” lub „Reprezentant”)
reprezentowany przez
Komarnicka Korpalski
Kancelaria Prawna sp.j.
z siedzibą w Poznaniu
ul. Śląska 20, 60-614 Poznań
a
Panem / Panią ………………………………….
PESEL: …………………………………………
zamieszkał..... w …………………………………..
………………………………...............................
…………………………………………………...
(dalej „Członek grupy”)

§ 1.
Definicje
1. Ustawa – Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu
grupowym (Dz.U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44).
2. Bank – Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000010260 albo GE Money Bank S.A. z
siedzibą w Gdańsku.
3. Grupa – wszyscy Członkowie Grupy, której celem jest ustalenie zakresu bezskuteczności
umów kredytowych, odsyłających do jednostronnie ustalanych przez Bank tabel kursowych
jako podstawy ustalania wysokości zobowiązań kredytodawcy i kredytobiorcy.
4. Członek Grupy – osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- zawarła z Bankiem:
• albo umowę o kredyt hipoteczny o kwocie kredytu określonej i rozliczanej w PLN, a
indeksowanej kursem CHF,
• albo umowę o kredyt hipoteczny o kwocie kredytu denominowanej w CHF, a rozliczanej
w PLN,
która to umowa zawiera odesłanie do tabel kursów walutowych ustalanej każdorazowo
jednostronnie przez Bank,
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- zawarła powyższą umowę, działając jako konsument,
- podpisała i przesłała do Kancelarii skuteczne oświadczenie o przystąpieniu do Grupy.
Jeżeli kredytobiorcą w umowie z Bankiem jest więcej osób, np. małżeństwo, to mają one wspólnie
prawa i obowiązki przysługujące jednemu Członkowi Grupy - są jednym Członkiem Grupy.
Wykonywanie praw i obowiązków takiego Członka Grupy następuje łącznie.
5. Reprezentant – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Szczecinku Tadeusz Bobryk.
6. Kancelaria - Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp.j. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Śląska 20, 60-614 Poznań.
7. Postępowanie – wszelkie czynności podejmowane przez Kancelarię w ramach postępowania
sądowego toczącego się na podstawie Ustawy.
8. Wynagrodzenie - wynagrodzenie Kancelarii płatne według zasad określonych w „Zasadach
Wynagradzania Kancelarii” stanowiących załącznik do Umowy.
9. Strona www – strona internetowa prowadzona przez Kancelarię pod adresem www.law24.pl.
10. Starostwo – Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

§ 2.
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest reprezentowanie członków grupy przez Reprezentanta Grupy w
Postępowaniu przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, w tym udzielenie pełnomocnictwa
procesowego do prowadzenia niniejszego Postępowania.

§ 3.
Prawa i obowiązki Reprezentanta grupy
1. Strony wyłączają odpowiedzialność cywilną Reprezentanta grupy za prowadzone Postępowanie, w
szczególności za jego wynik.
2. Reprezentant nie ponosi też odpowiedzialności z tytułu ewentualnych negatywnych konsekwencji
uchybień w uregulowaniu przez któregokolwiek Członka Grupy jakiejkolwiek kwoty lub części kwoty
tytułem kosztów Postępowania.
3. Członek grupy zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Reprezentanta o wszystkich
okolicznościach mających lub mogących mieć związek z Postępowaniem lub jego przebiegiem.
4. Reprezentant prowadzi Postępowanie w imieniu własnym, na rzecz Członka Grupy.
5. Reprezentant udzieli wskazanym przez Kancelarię radcom prawnym pełnomocnictwa do
prowadzenia Postępowania.
6. W przypadku konieczności uiszczenia kosztów Postępowania, Kancelaria będzie koordynowała
regulowanie przez Członka Grupy kosztów Postępowania, w tym opłat sądowych, kaucji oraz kosztów

postępowania procesowego w przypadku ich zasądzenia przez sąd. Reprezentant grupy uczestniczy w
czynnościach związanych z regulowaniem kosztów postępowania przez Członka grupy w przypadku
konieczności ich uiszczenia.
§ 4.
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony.
2. Wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozpatrywane wyłącznie
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Reprezentanta.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, odstąpienie od niej, wypowiedzenie lub rozwiązanie za
zgodą obu stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
5. Wszelka korespondencja w sprawie powinna być wysyłana na niniejszy adres:
Komarnicka Korpalski
Kancelaria Prawna sp.j.
z siedzibą w Poznaniu
ul. Śląska 20, 60-614 Poznań
względnie na adres poczty elektronicznej: poznan@law24.pl.

Poznań, dnia ………………….. r.
W imieniu Reprezentanta:
_________________________
…………………………, dnia ………………….. r.

Członek grupy:

_________________________

Małżonek Członka grupy:
_________________________
Adres: ……………………….
PESEL: ……………………..

