Istotny pogląd jako narzędzie Rzecznika
Finansowego służące wspieraniu
klientów banków w sporach sądowych.
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Istotne poglądy
Pierwsze statystyki

CZEGO DOTYCZYŁY PRZYGOTOWANE JUŻ POGLĄDY?

110
tyle wniosków o istotne
poglądy wpłynęło do
Rzecznika Finansowego

70
istotnych poglądów zostało
przygotowanych

Stan na 30 września 2016 r.

60

spory dotyczące kredytów hipotecznych waloryzowanych
(indeksowanych) kursem waluty obcej (najczęściej CHF), w tym:
 klauzule waloryzacyjne;
 klauzule modyfikacyjne (zmiana wysokości oprocentowania);
 klauzule związane z ubezpieczeniem niskiego wkładu
własnego;
 klauzule związane z ubezpieczeniem pomostowym;

4 spory z firmą inwestycyjną – tzw. „rynek FOREX”;
2 spory związane z opcjami walutowymi;
2 spory dotyczące misselingu i ubezpieczenia z UFK;
2 spory dotyczące kredytu konsumenckiego;
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Istotne poglądy
Pierwsze sukcesy

Mamy już pierwszy prawomocny wyrok
korzystny dla klienta banku w sprawie w
której wydawaliśmy istotny pogląd!

CZEGO DOTYCZYŁA SPRAWA?
Sprawa dotyczyła dwóch kredytobiorców, którzy
wytoczyli przeciwko bankowi powództwo o zwrot
nadpłaty odsetek od kredytu
Umowa przewidywała zmienne oprocentowanie
kredytu.
Problem w tym, że postanowienie, które
uprawniało bank do dokonywania jednostronnej
zmiany oprocentowania, przewidywało warunki
tak nieprecyzyjnie i niejednoznacznie, że w istocie
zapewniały bankowi dowolność w zakresie
zmiany oprocentowania, a w konsekwencji w
ustalaniu wysokości należnych odsetek.
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Istotne poglądy
Nasza argumentacja

Treść klauzuli będącej przedmiotem sporu:
„Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej
określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w
kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”.
Zdaniem Rzecznika Finansowego, taka klauzula jest abuzywna gdyż:

ma ona charakter blankietowy, jest niejasna, niejednoznaczna i nieczytelna;

nie wskazuje dokładnie czynników (okoliczności faktycznych) i relacji między zmianą tych
czynników uprawniających do zmiany oprocentowania;
nie wskazuje, jakie konkretnie parametry powinny być uwzględniane, jaka jest ich waga, a także
– w jaki sposób kształtują one ostateczną wysokość oprocentowania;
nikt poza przedsiębiorcą nie jest w stanie w żaden sposób zweryfikować zasad, wedle których
następuje zmiana oprocentowania;
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Istotne poglądy
Podstawy prawne - 1

Art. 63 k.p.c.
„Organizacje pozarządowe wymienione w artykułach poprzedzających, które nie uczestniczą w sprawie,
mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub w oświadczeniu ich
należycie umocowanych organów”.

Art. 28 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
„Do Rzecznika stosuje się odpowiednio przepis art. 63 k.p.c.”.

Art. 31d. ustawy ochronie konkurencji i konsumentów
„Prezes Urzędu, jeżeli uzna że przemawia za tym interes publiczny, przedstawia sądowi istotny dla
sprawy pogląd w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów”.
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Istotne poglądy
Podstawy prawne - 2

KIEDY RZECZNIK FINANSOWY PRZEDSTAWIA SĄDOWI ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE?
Z własnej inicjatywy
Po zgłoszeniu klienta podmiotu rynku finansowego lub jego pełnomocnika
Na prośbę sądu

Prawo czy obowiązek?

Przedstawienie poglądu jest uprawnieniem Rzecznika, a zatem ma charakter fakultatywny – vide wyrok
Sądu Najwyższego z 11 grudnia 1980 r. (sygn. akt: I PR 62/80) zgodnie, z którym „przedstawienie
poglądu istotnego dla sprawy jest prawem organizacji, a nie obowiązkiem”.
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Istotne poglądy
Podstawy prawne - 3

Next.pl „Krucjata UOKiK przeciw kredytom frankowym trwa.” Mikołaj Fidziński, 22.09.2016
wypowiedź dotyczyła Prezesa UOKiK, ale nie pozostaje bez znaczenia z punktu widzenia
Rzecznika Finansowego
istotny pogląd nie jest zamawiany przez jedną ze stron;
strona może złożyć wniosek o przedłożenie sądowi istotnego poglądu;
istotny pogląd przedstawiany jest w sprawie, gdy Rzecznik Finansowy uzna, że jest to
podyktowane koniecznością ochrony interesów lub praw klienta podmiotu rynku finansowego
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Istotne poglądy
Podstawy prawne - 4

Kiedy Rzecznik Finansowy przedstawia sądowi istotny pogląd w sprawie?
Co najmniej zawisłość sporu – etap sądowy – w art. 63 k.p.c. mowa jest o „sprawie”;
W każdej instancji, również do Sądu Najwyższego;
Na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych (konieczność przekazania
wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów, tak aby nie narażać się na zarzut
niekompletności poglądu);
Jakie znaczenie prawne ma istotny pogląd?
Opinia biegłego społecznego;
Jest elementem materiału procesowego;
Przedmiotem poglądu mogą być przede wszystkim fakty, ale także i pewne oceny wchodzące w
skład podstawy tak faktycznej jak i prawnej sprawy;
Ma charakter doradczy
Może mieć charakter ogólny lub indywidualny
Nie wiąże sądu

Pogląd Rzecznika Finansowego wyraża jego ocenę stanu faktycznego
sprawy oraz stanu prawnego, istotnego dla rozstrzygnięcia danej sprawy.
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