
Sygn. akt XVII AmA 81/20

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Małgorzata Perdion-Kalicka

Protokolant – st. sekretarz. sądowy Jadwiga Skrzyńska

po rozpoznaniu 2 grudnia 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z odwołania (...)  Bank (...) w W. (Austria) Oddział w Polsce

przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

o stwierdzenie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 sierpnia 2020r Nr  (...)

1.

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że nadaje następujące brzmienie:

a)

punktowi I decyzji

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076)
– po przeprowadzeniu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –

uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania  poprzednika prawnego  (...)  Bank (...) z siedzibą
w W. wykonującego w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału  (...)  Bank (...) (Spółka Akcyjna) Oddział w
Polsce, tj .   (...) Bank (...) S.A. w W. – polegające na wprowadzeniu konsumentów w błąd, w związku z rozpowszechnianiem
nieprawdziwych informacji co do zmiany postanowień umów pożyczek hipotecznych i umów o kredyt hipoteczny indeksowanych lub
denominowanych do waluty obcej poprzez przesłanie w czerwcu 2016 r. do konsumentów informacji o jednostronnych zmianach:

• Regulaminu Kredytu Mieszkaniowego dla klientów bankowości prywatnej (...) w  (...) Bank (...) Spółka Akcyjna;

• Regulaminu Pożyczki Osobistej dla klientów bankowości prywatnej (...) w  (...) Bank (...) Spółka Akcyjna;

• Regulaminu Kredytu Mieszkaniowego w  (...) Bank (...) Spółka Akcyjna;

• Regulaminu Pożyczki Hipotecznej w  (...) Bank (...) Spółka Akcyjna;



• Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez  (...);

• Umów o kredyt hipoteczny z sygnaturą HL oraz MG,

w związku z zamiarem wprowadzenia do ww. dokumentów postanowień umownych odnoszących się do sposobu ustalania kursów
kupna i sprzedaży walut publikowanych w Tabeli Kursów, w sytuacji gdy  poprzednik prawny (...)  Bank (...) z siedzibą w W.
wykonujący w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału (...)  Bank (...) (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce – tj.   (...) Bank
(...) SA w W.  nie  był uprawniony do dokonywania takiej jednostronnej zmiany postanowień umów pożyczek hipotecznych i umów
o kredyt hipoteczny indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu
art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017r.
poz. 2070) i narusza zbiorowe interesy konsumentów i w konsekwencji narusza art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz  stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 23 czerwca 2016 r.

b)

punktowi II decyzji

Na podstawie art. 26 ust. 2 w zw. z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) – po przeprowadzeniu postępowania w sprawie stosowania
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –

nakłada się na (...)  Bank (...) z siedzibą w W. wykonującego w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału  (...)  Bank
(...) (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów,
o których mowa w pkt I niniejszej decyzji w ten sposób, że ww. podmiot:

1.

wyśle do każdego kredytobiorcy (konsumenta), który otrzymał informację o zamiarach zmiany warunków umowy, o których mowa
w pkt I sentencji niniejszej decyzji, na adres korespondencyjny wskazany w umowie pożyczki hipotecznej lub umowie o kredyt
hipoteczny indeksowany lub denominowany do waluty obcej oświadczenie, o treści:

„ W związku z wydaniem decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów nr  (...), niniejszym uprzejmie informujemy, iż poprzednik prawny (...)  Bank (...) z siedzibą w W. wykonującego
w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału (...)  Bank (...) (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce tj.  (...) Bank (...) SA
w W.  -    stosował wobec konsumentów praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na wprowadzeniu
konsumentów w błąd    , w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji co do zmiany postanowień umów pożyczek
hipotecznych i umów o kredyt hipoteczny indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej poprzez przesłanie w czerwcu 2016
r. do konsumentów informacji o jednostronnych zmianach:

• Regulaminu Kredytu Mieszkaniowego dla klientów bankowości prywatnej (...) w  (...) Bank (...) Spółka Akcyjna;

• Regulaminu Pożyczki Osobistej dla klientów bankowości prywatnej (...) w  (...) Bank (...) Spółka Akcyjna;

• Regulaminu Kredytu Mieszkaniowego w  (...) Bank (...) Spółka Akcyjna;

• Regulaminu Pożyczki Hipotecznej w  (...) Bank (...) Spółka Akcyjna;

• Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez  (...);

• Umów o kredyt hipoteczny z sygnaturą HL oraz MG,

w związku z zamiarem wprowadzenia do ww. dokumentów postanowień umownych odnoszących się do sposobu ustalania kursów
kupna i sprzedaży walut publikowanych w Tabeli Kursów , w sytuacji gdy Bank nie był uprawniony do dokonywania takiej



jednostronnej zmiany postanowień umów pożyczek hipotecznych i umów o kredyt hipoteczny indeksowanych lub denominowanych
do waluty obcej, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007
roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i narusza zbiorowe interesy konsumentów i w konsekwencji narusza
art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Szczegółowe informacje dostępne są w decyzji Prezesa UOKiK nr  (...) opublikowanej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów pod tym adresem www.uokik.gov.pl.”

– w formie korespondencji listowej (listem zwykłym) oraz w bankowości elektronicznej (jeżeli dostęp taki posiada),  w terminie 14
dni od dnia uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji, na swój koszt, w sposób czytelny dla odbiorcy i przy zachowaniu takiego
samego wyboldowania i podkreślenia tekstu, jak w pkt II.1. sentencji niniejszej decyzji. W sytuacji, w której na dzień wysłania
ww. korespondencji konsument uprawniony do otrzymania przedmiotowego oświadczenia, nie będzie już stroną umowy pożyczki
hipotecznej lub umowy o kredyt hipoteczny indeksowany lub denominowany do waluty obcej, której dotyczy praktyka wskazana w
pkt I sentencji niniejszej decyzji, to oświadczenie powinno zostać przesłane na ostatni znany (...)  Bank (...) z siedzibą w W. adres
korespondencyjny konsumenta.

2.

opublikuje oświadczenie, o którym mowa w pkt II.1. sentencji niniejszej decyzji, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się
przedmiotowej decyzji, na swój koszt, na swojej stronie internetowej, która na dzień wydania decyzji mieści się pod adresem  (...)
(na stronie głównej) w ten sposób, że:

a.

treść przedmiotowego oświadczenia będzie dostępna i utrzymana na tej stronie internetowej przez okres 3 miesięcy od dnia
zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej,

b.

tekst powyższego oświadczenia będzie wyjustowany oraz wpisany czarną czcionką (kod szesnastkowy  (...) # (...))  (...) na białym
tle (kod szesnastkowy  (...) #ffffff), przy zachowaniu wyboldowania i podkreślenia, jak w pkt II.1 sentencji niniejszej decyzji,

c.

tekst zostanie zamieszczony w górnej części strony głównej z możliwością zamknięcia informacji przez użytkownika poprzez
naciśnięcie „krzyżyka” w górnym prawym rogu; oświadczenie ma być widoczne przez cały czas, gdy użytkownik jest na stronie,
chyba że zostanie ręcznie zamknięte przez użytkownika (oświadczenie nie może przybrać formy np. rotacyjnego banera czy slajdera),

d.

wielkość czcionki powinna odpowiadać wielkości czcionki zwyczajowo używanej na ww. stronie internetowej, tekst umieszczony
w ramce, o rozmiarze takim, aby była ona w całości wypełniona oświadczeniem, o którym mowa w niniejszym punkcie, z
uwzględnieniem marginesu 2,5 cm z każdej strony,

e.

fragment oświadczenia o treści „na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów pod tym adresem www.uokik.gov.pl” powinien być zamieszczony w formie hiperłącza (linka) do niniejszej decyzji
umieszczonej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2.

uchyla zaskarżoną decyzję w pkt III;

3.

oddala odwołanie w pozostałej części;

4.

znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania.



SSO Małgorzata Perdion-Kalicka

XVII AmA 81/20

czny indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej poprzez przesłanie w czerwcu 2016 r. do konsumentów informacji 
o jednostronnych zmianach:




