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Deklaracja Wstępna 

 

dotyczy: umowy kredytowej nr _________________________ sporządzonej dnia __________________. 

Kredytobiorca 1: 

imię i nazwisko:  

PESEL:  

adres zamieszkania:  

e-mail:  

nr telefonu kontaktowego:  

 

Kredytobiorca 2: 

imię i nazwisko:  

PESEL:  

adres zamieszkania:  

e-mail:  

nr telefonu kontaktowego:  

 

Kredytobiorca 3: 

imię i nazwisko:  

PESEL:  

adres zamieszkania:  

e-mail:  

nr telefonu kontaktowego:  

 

Kredytobiorca 4: 

imię i nazwisko:  

PESEL:  

adres zamieszkania:  

e-mail:  

nr telefonu kontaktowego:  
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Niniejszym oświadczam, że jestem zainteresowany udziałem jako Członek Grupy w planowanym 

przez kancelarię „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” sp.k. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria DT”) 

pozwie grupowym („Pozew Grupowy”) przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. („Bank”) o 

ustalenie odpowiedzialności Banku w związku ze stosowaniem przez Bank niedozwolonych 

postanowień umownych dotyczących waloryzacji (indeksacji/denominacji) kredytu i rat spłaty 

kursem franka szwajcarskiego (CHF). 

Ponadto oświadczam, że: 

1. pomiędzy mną a Bankiem została zawarta umowa o kredyt waloryzowany 

(indeksowany/denominowany) kursem CHF („Umowa Kredytowa”) – kserokopia Umowy 

Kredytowej oraz załączników i aneksów do tej Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 

Deklaracji; 

 

2. Umowa Kredytowa nie pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez któregokolwiek z 

kredytobiorców działalnością gospodarczą/zawodową; 

 

3. wraz z niniejszą Deklaracją przedkładam dowód wpłaty na rachunek bankowy Kancelarii DT 

kwoty 250,00 PLN brutto – dowód wpłaty stanowi Załącznik nr 3 do Deklaracji Wstępnej. 

Wyrażam zgodę, że wymieniona kwota zaliczona będzie na poczet wynagrodzenia Kancelarii DT, 

jeśli zostanie zawarta pomiędzy mną a Kancelarią DT umowa na obsługę prawną w Pozwie 

Grupowym, natomiast w przypadku, gdy nie zostanie zawarta pomiędzy mną a Kancelarią DT 

umowa na obsługę prawną w Pozwie Grupowym, kwota ta podlegać będzie zwrotowi na 

rachunek bankowy (przelew zwrotny na rachunek, z którego Kancelaria DT otrzymała wpłatę); 

 

4. zapoznałem/-am się z dostępnymi na stronie internetowej Kancelarii DT dokumentami, to jest: 

 

4.1 „Pozew grupowy BZ WBK – informacje wstępne” (data sporządzenia: 31.10.2016 r.); 

4.2  „Podstawowe założenia pozwu grupowego BZ WBK” (data sporządzenia: 31.10.2016 r.); 

 

oraz wyrażam zgodę na opisane w tych dokumentach warunki rozpoczęcia pracy nad Pozwem 

Grupowym, przedstawione zasady podjęcia współpracy oraz prowadzenia Pozwu Grupowego. 

 

5. przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji Wstępnej nie stanowi zobowiązania do udziału 

w Pozwie Grupowym i możliwe jest wycofanie Deklaracji Wstępnej w każdym czasie aż do 

zawarcia z Kancelarią DT umowy o obsługę prawną Pozwu Grupowego. Jednocześnie przyjęcie 

Deklaracji Wstępnej nie powoduje po stronie Kancelarii DT obowiązku świadczenia usług 

prawnych na moją rzecz, ani nie jest równoznaczne z przystąpieniem do Pozwu Grupowego. 

  

6. przyjmuję do wiadomości, że Kancelaria DT nie dokona żadnych czynności w stosunku do 

Deklaracji Wstępnej, w której nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

oświadczeniem poniżej – zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do 

Deklaracji Wstępnej. 
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miejscowość:  data:    

     [czytelny podpis 

Kredytobiorcy 1] 

 
 

 

miejscowość:  data:    

     [czytelny podpis 

Kredytobiorcy 2] 

 

 

miejscowość:  data:    

     [czytelny podpis 

Kredytobiorcy 3] 

 

miejscowość:  data:    

     [czytelny podpis 

Kredytobiorcy 4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

2/ kserokopia Umowy Kredytowej wraz z załącznikami i aneksami 

3/ dowód wpłaty kwoty 250 PLN 
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Deklaracja Wstępna – Załącznik nr 1: zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię DT moich danych osobowych zawartych w mojej 

Deklaracji Wstępnej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przygotowania Pozwu Grupowego 

przeciwko Bankowi (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

miejscowość:  data:    

     [czytelny podpis 

Kredytobiorcy 1] 

 

 

 

miejscowość:  data:    

     [czytelny podpis 

Kredytobiorcy 2] 

 

 

miejscowość:  data:    

     [czytelny podpis 

Kredytobiorcy 3] 

 

miejscowość:  data:    

     [czytelny podpis 

Kredytobiorcy 4] 

 

 

 

 

 

 


