
________________ 
Miejscowość i data 

 

 

Oświadczenie o przystąpieniu do grupy  
 

 

Ja, ___________________________, działając na postawienie ustawy z 17.12.2009 o dochodzeniu 

roszczeń w postępowaniu grupowym, (Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 44), oświadczam że: 

 

- dnia ________________ zawarłem/zawarłam z Getin Noble Bank S.A. / Getin Bank S.A. DomBank 

Hipoteczny Oddział w _______________,/ Getin Bank S.A. DOM Oddział w ______________ / 

Noble Bank S.A. – Oddział Specjalistyczny Metrobank (niepotrzebne skreślić) umowę o kredyt 

hipoteczny w PLN, indeksowany kursem CHF, odsyłającą przy ustalaniu kwoty spłaty kredytu do 

tabeli kursów, ustalanej jednostronnie przez bank, zwaną dalej „Umową”; 

- zawarta przeze mnie Umowa nie pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną ewentualnie 

przeze mnie działalnością gospodarczą lub zawodową (punkt dotyczy osób, które kiedykolwiek 

prowadziły albo aktualnie prowadzą działalność gospodarczą); 

- załączam do niniejszego oświadczenia Umowę z Bankiem oraz korespondencję z Bankiem, które 

uzasadniają moje uprawnienie do bycia członkiem grupy oraz objęcie mnie postępowaniem toczącym 

się na podstawie ustawy. 

 

 

Z uwagi  na powyższe oświadczam, iż przystępuję do grupy osób – konsumentów, 

które zamierzają wystąpić z pozwem w postępowaniu grupowym przeciwko Getin 

Noble Bank S.A.  z siedzibą w Warszawie o:  

- ustalenie nieistnienia umownego stosunku prawnego,  wynikającego z tej  umowy 

kredytu lub 

- ustalenie nieważności  częściowej  tej  umowy kredytu w zakresie klauzuli  

indeksacj i  kwoty spłaty lub 

- ustalenie niezwiązania mnie jako konsumenta tą umową kredytu w zakresie 

klauzuli  indeksacj i  kwoty spłaty lub 

- ustalenie nieważności  całej  tej  umowy kredytu lub 

- rozwiązania ze skutkiem wstecznym tej  umowy kredytu lub 

- unieważnienia tej  umowy kredytu lub 

- zmiany tej  umowy kredytu, polegającej  na przyjęciu istnienia zobowiązania do 

zwrotu kwoty kredytu w PLN powiększonej  o odsetki  i  inne koszty, naliczane od tej  

kwoty 

oraz wyrażam zgodę, aby reprezentantem grupy dla potrzeb prowadzonego 

postępowania przeciwko Getin Noble Bank S.A.  był Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów w Poznaniu, pan Marek Radwański,  ul .  Słowackiego 8, 60-823 

Poznań. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  

Czytelny podpis członka grupy  

 

 


