
Sygn. akt V Ca 200/21 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 17 maja 2021 r. 

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy  

w składzie:  

            Przewodniczący:   Sędzia Maria Dudziuk 

Sędziowie:  Bogusława Jarmołowicz - Łochańska 

          Wiesława Śmich 

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2021 r. w Warszawie 

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z powództwa AAAAAAAAAA, BBBBBBBBBB i CCCCCCCCCC 

przeciwko mBankowi S.A. z siedzibą w Warszawie 

o zapłatę 

na skutek apelacji pozwanego 

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie 

z dnia 30 października 2020 roku, sygn. akt VI C 2218/19 

 

1. oddala apelację; 

2. zasądza od pozwanego mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz 

powodów AAAAAAAAAA i BBBBBBBBBB kwotę 900 zł (dziewięćset 

złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w instancji odwoławczej.  

 

   Sygn. akt V Ca 200/21  

UZASADNIENIE 

Powodowie AAAAAAAAAA, BBBBBBBBBB i CCCCCCCCCC pozwem z dnia 28 

września 2019 r., wystąpili przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o zasądzenie na 

ich rzecz solidarnie kwoty 6.993,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie 

liczonymi od kwot: 2.551,50 zł od dnia 30 września 2009 r., 2.545.19 zł od dnia 31 

października 2012 r., 1.897,17 zł od dnia 09 listopada 2015 r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu 



nienależnego świadczenia, tj. składek wpłaconych na ubezpieczenie niskiego wkładu 

własnego kredytu wskutek uznania postanowienia § 3 ust. 3 umowy kredytowej z dnia 18 

września 2009 r. nr 01292580/2009 za bezskuteczne wobec powodów. Petitum pozwu objęto 

nadto żądanie zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów kosztów postępowania, w tym 

kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.  

Pozwany mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez profesjonalnego 

pełnomocnika, w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości, 

w szczególności do powódki CCCCCCCCCC oraz o zasądzenie od powodów na rzecz 

pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według 

norm przepisanych prawem.  

 

Wyrokiem z dnia 30 października 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – 

Śródmieścia w Warszawie w sprawie o Sygn. akt VI C 2218/19 zasądził od mBank 

Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz AAAAAAAAAA i BBBBBBBBBB 

kwotę 6.993,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 23 

września 2019 roku do dnia zapłaty (I.); oddalił powództwo w pozostałym zakresie (II.) 

oraz zasądził od mBank Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz 

AAAAAAAAAA i BBBBBBBBBB kwotę 2.217,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu 

(III.).  

 

Powyższe rozstrzygnięcie było wynikiem następujących ustaleń faktycznych 

poczynionych przez Sąd Rejonowy:  

AAAAAAAAAA, BBBBBBBBBB oraz CCCCCCCCCC wnioskiem z dnia 28 lipca 

2009 roku nr PPA374736756, wystąpili o udzielenie kredytu MultiPlan walutowy przez BRE 

Bank S.A. w Warszawie na zakup lokalu mieszkalnego. Wnioskowana kwota kredytu 

wynosiła 300.001,00 zł na okres kredytowania 420 miesięcy w walucie CHF. Jako 

zabezpieczenie kredytu we wniosku wskazano hipotekę na nieruchomości stanowiącej 

przedmiot kredytowania, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, 

ubezpieczenie na życie i całkowitej trwałej niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie spłaty 

rat kredytu (PBS), a także na okres przejściowy do czasu ustanowienia zabezpieczeń 

docelowych ubezpieczenie spłaty kredytu. Podpisali oświadczenia, stanowiące część wniosku 

o udzielenie kredytu m.in. związane z udzieloną zgodą na udostępnienie przez BRE Bank 

S.A. – TU Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie informacji stanowiących dane 

osobowe oraz objętych tajemnicą bankową, zawartych w dokumentacji kredytowej, zebranej 



przez BRE Bank S.A. przed zawarciem i w trakcie trwania umowy kredytowej, w celu 

wykonania Generalnej Umowy Ubezpieczenia niskiego wkładu w kredytach i pożyczkach 

hipotecznych zwartej przez TU Allianz Polska S.A. i BRE Bank S.A. 

Decyzją kredytową dla wniosku nr PPA374736756 MP, bank przyznał 

AAAAAAAAAA, BBBBBBBBBB oraz CCCCCCCCCC kredyt na wskazanych w decyzji 

warunkach. Kwota przyznanego kredytu wynosiła 269.900,00 zł nas czas określony tj. 420 

miesięcy. Zgodnie z § 3 ust. 3 decyzji prawnym zabezpieczeniem kredytu było ubezpieczenie 

niskiego wkładu własnego kredytu (dalej jako UNWW) w TU Allianz Polska S.A. na 36-

miesięczny okres ubezpieczenia. Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia 

nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące 

okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznemu przedłużeniu, przy czym łączny 

okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 180 miesięcy licząc od miesiąca, w którym 

nastąpiła wypłata kredytu. Kredytobiorca upoważnił bank do pobrania środków tytułem 

zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w wysokości 3,5% kwoty kredytu 

objętej ubezpieczeniem, tj. 2.551,50 zł oraz zwrotu kosztów z tytułu automatycznego 

przedłużenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji. Kwota kredytu objęta 

ubezpieczeniem niskiego wkładu wynosiła 72.900,00 zł. 

 

W dniu 18 września 2009 roku AAAAAAAAAA, BBBBBBBBBB oraz 

CCCCCCCCCC zawarli z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (aktualnie 

mBank S.A.) umowę nr 01292580/2009 o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan” 

waloryzowany kursem CHF na kwotę 269.900,00 zł, na finansowanie przedpłat na poczet 

budowy i nabycia od developera lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 06 wraz 

z prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oznaczonego numerem 06, 

realizowanych w XXXXXXX przy ul. YYYYYYY oraz finansowanie części opłat 

okołokredytowych (dalej zwany jako: „Umowa”). W postanowieniach § 3 ust. 3 umowy 

dotyczących prawnych zabezpieczeń kredytu zawarto informację o ubezpieczeniu niskiego 

wkładu własnego kredytu w TU Allianz Polska S.A. na 36-miesięczny okres ubezpieczenia. 

Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata 

zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, 

ubezpieczenie podlega automatycznemu przedłużeniu, przy czym łączny okres ubezpieczenia 

nie może przekroczyć 180 miesięcy licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata kredytu. 

Kredytobiorca upoważnił bank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia 

niskiego wkładu własnego w wysokości 3,5% kwoty kredytu objętej ubezpieczeniem, tj. 



2.551,50 zł oraz zwrotu kosztów z tytułu automatycznego przedłużenia z rachunku 

wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji. Kwota kredytu objęta ubezpieczeniem niskiego 

wkładu wynosiła 72.900,00 zł. Na mocy § 25 umowy, integralną część umowy stanowi 

„Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach 

MultiPlanów”, który stanowił integralną część umowy. Kredytobiorca oświadczył, że 

zapoznał się z Regulaminem przed zawarciem umowy i uznaje jego wiążący charakter. 

Załączniki wymienione w umowie to: Harmonogram spłat oraz Taryfa prowizji i opłat 

bankowych mBanku.  

W treści Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób 

fizycznych w ramach MutliPlanów nie zamieszczono definicji niskiego wkładu. Znalazła się 

w nim natomiast definicja prawnego zabezpieczenia kredytu, tj. prawna forma zabezpieczenia 

wierzytelności MultiBanku z tytułu udzielonego kredytu, przyjmowana zgodnie 

z obowiązującymi w MultiBanku zasadami  

 Przedstawiciel banku ani pośrednik nie wytłumaczył powodom  na czym polega 

UNWW, jak jest obliczana 6a, nie przedstawiono informacji odnośnie polisy, zakresu 

UNWW, zasad funkcjonowania UNWW, ani kalkulacji składek. Nie wiedzieli kto jest 

ubezpieczycielem. Nie otrzymali ogólnych warunków UNWW, nie otrzymali generalnej 

umowy pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem. Nie negocjowali umowy w tym zakresie, nie 

mieli wpływu na wybór ubezpieczyciela. Nikt w chwili podpisywania umowy nie 

poinformował ich o regresie. Wiedzieli, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe i nie podlega 

negocjacji. CCCCCCCCCC i AAAAAAAAAA o ubezpieczeniu NWW wiedzieli, że w 

sytuacji, kiedy nie będą w stanie spłacać rat kredytu, a kwota ze sprzedaży mieszkania nie 

pokryłaby kosztów kredytu  to ubezpieczenie (ubezpieczyciel) pokryje różnicę, a oni zostają 

zwolnieni z obowiązku zapłaty różnicy. AAAAAAAAAA i BBBBBBBBBB objęci są 

wspólność majątkową małżeńską. Środki na opłatę składek z tytułu UNWW były pobierane z 

wspólnego konta AAAAAAAAAA i BBBBBBBBBB. CCCCCCCCCC nigdy nie 

partycypował w kosztach związanych z UNWW  

Z tytułu składki ubezpieczenia umowy niskiego wkładu własnego mBank S.A. pobrał 

od AAAAAAAAAA i BBBBBBBBBB następujące kwoty: w dniu 30 września 2009 r. – 

2.551,50  zł, w dniu 31 października 2012 r. –2.545,19 zł, w dniu 09 listopada 2015 r. – 

1.897,17 zł. 

W dniu 16 września 2019 r. powodowie wezwali pozwanego do zwrotu kwoty 

6.993,86  zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności będącym dniem 

każdorazowej płatności pobranej przez bank, tytułem bezpodstawnie pobranego świadczenia, 



na podstawie klauzuli mającej charakter niedozwolony, tj. z tytułu refinansowania kosztów 

ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w terminie 4 dni od dnia otrzymania niniejszego 

wezwania. Pozwany odebrał pismo dnia 18 września 2019 r. 

 Pismem datowanym na dzień 20 września 2019 r. pozwany poinformował powodów 

o negatywnym rozpatrzeniu złożonej przez nich reklamacji.  

W Rejestrze klauzul niedozwolonych, prowadzonym przez Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów pod pozycją nr 6068, wpisana została klauzula o następującej 

treści: „Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita 

spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, 

ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie 

może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. 

Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów 

ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym 

Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. [...] oraz zwrotu kosztów z tytułu 

kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej 

dyspozycji" - na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 sierpnia 2012 r.”  

 

Wobec tak poczynionych ustaleń Sąd Rejonowy doszedł do wniosku, iż 

powództwo zasługiwało na uwzględnienie w zakresie roszczenia o zapłatę w stosunku do 

powoda AAAAAAAAAA i BBBBBBBBBB.  Oddaleniu zaś w stosunku do 

CCCCCCCCCC, a także częściowo roszczenie odsetkowe oraz powództwo w zakresie 

solidarnego zasądzenia roszczenia o zapłatę.  

Strona powodowa wywodziła swoje roszczenie o zapłatę w oparciu o twierdzenie, iż 

pozwany mBank S.A. z siedzibą w Warszawie niezasadnie obciążył ją obowiązkiem zapłaty 

i w konsekwencji pobrał z konta powodów łącznie kwotę 6.993,86 zł tytułem składek na 

„ubezpieczenie niskiego wkładu własnego” kredytu hipotecznego udzielonego powodom na 

podstawie umowy z dnia 18 września 2009 roku nr 01292580/2009. Wobec powyższego 

powodowie zakwestionowali postanowienia § 3 ust. 3 łączących strony umów kredytowych, 

które obligowały kredytobiorcę do ponoszenia kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu 

podnosząc, że przedmiotowy zapis umów kredytowych zastosowany przez pozwany Bank 

wobec powodów ma charakter abuzywny, a zobowiązanie powodów do ponoszenia kosztów 

ubezpieczenia było sprzeczne z dobrymi obyczajami. 



Pozwany mBank S.A. w Warszawie zakwestionował powództwo zarówno co do 

zasady, jak i co do wysokości, konsekwentnie w toku procesu wnosząc o oddalenie 

powództwa w całości.  

Sąd Rejonowy wskazał, iż osią sporną w niniejszym postępowaniu był fakt, czy kwota, 

stanowiąca składkę na ubezpieczenie niskiego wkładu, została naliczona i pobrana przez 

pozwanego zasadnie w przypadku zawartej umowy, a zatem czy powodowie w ogóle byli 

zobowiązani do jej uiszczenia.  

Sąd Rejonowy przystąpił zatem do rozważań jest od analizy postanowień § 3 ust. 3 

umowy kredytowej w kontekście przesłanek, o jakich mowa w przepisie art. 3851 § 1 k.c., 

który stanowi, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione 

indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z 

dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). 

Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub 

wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. W § 3 ustawodawca 

precyzuje, iż nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść 

konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień 

umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez 

kontrahenta. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa 

na tym, kto się na to powołuje (§ 4). 

Wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie z dnia 24 sierpnia 

2012 r. sygn. akt XVII AmC 2600/11, za niedozwolone zostało uznane postanowienie 

umowne stosowane przez mBank we wzorcu umownym o następującej treści: „jeśli z 

upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia 

objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie 

podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może 

przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata kredytu. 

Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów 

ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym 

kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. (…) oraz zwrotu kosztów z tytułu 

kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej 

dyspozycji”. 

  Orzeczenie Sądu Okręgowego zapadłe w sprawie o sygn. akt XVII AmC 2600/11 

posiada przymiot rozszerzonej prawomocności, skutkującej zakazem stosowania 

postanowienia uznanego za klauzulę niedozwoloną, nie tylko w odniesieniu do podmiotu, 



wobec którego zostało wydane, lecz także w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców 

stosujących tożsame wzorce umów w obrocie z konsumentami. Incydentalna kontrola 

spornego postanowienia § 3 ust. 3 umowy prowadzi do konkluzji, że zapis ten stanowi 

niedozwoloną klauzulę umowną w rozumieniu art. 3851 k.c. W tym zakresie Sąd Rejonowy w 

całej rozciągłości podzielił argumenty przytoczone przez Sąd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów w uzasadnieniu wyroku zapadłego w sprawie sygn. akt XVII AmC 2600/11, w 

którym wskazano, że celem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest zabezpieczenie 

ryzyka niespłacenia przez kredytobiorcę kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością 

nieruchomości w chwili kredytowania, a wymaganym przez Bank w tej dacie wkładem 

własnym. Sąd Rejonowy miał także na względzie, że stronami umowy ubezpieczenia niskiego 

wkładu są: z jednej strony towarzystwo ubezpieczeń, jako ubezpieczający oraz bank jako 

ubezpieczony. W przypadku zatem zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 

to Bank, jako uposażony z umowy ubezpieczenia, uprawniony jest do otrzymania określonego 

w umowie świadczenia. Konsumenci, jako kredytobiorcy nie są zaś stroną ubezpieczenia, 

mimo że ponoszą jego koszty, a także ryzyko regresu na wypadek zajścia zdarzenia, 

uprawniającego ubezpieczonego do wypłaty świadczenia odszkodowawczego. Wskazano, że 

w tej sytuacji umowa ubezpieczenia kredytu ubezpiecza wyłącznie Bank, jednocześnie 

minimalizując ryzyko ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Sąd 

Antymonopolowy uznał zatem za pozbawione jakichkolwiek uzasadnionych podstaw 

nałożenie na konsumentów w przedmiotowym postanowieniu obowiązku zwrotu kosztów 

ubezpieczenia w wysokości 3,5% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym 

kredytobiorcy, a wkładem faktycznie wniesionym oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji 

przedmiotowego ubezpieczenia. Na podstawie przedmiotowej klauzuli kredytobiorca ponosi 

bowiem koszty umowy ubezpieczenia zawieranej przez Bank, który działa na swoją rzecz, w 

sytuacji, gdy konsument nie jest stroną tej umowy, ani też nie jest uposażonym do otrzymania 

świadczenia w przypadku zaistnienia zdarzenia uprawniającego do wypłaty świadczenia. W 

ten sposób na konsumentów nałożony został obowiązek ponoszenia kosztów umowy 

ubezpieczenia w sytuacji, gdy nie są oni ani stroną umowy ani uposażonym z umowy. Doszło 

więc do sytuacji, w której kredytobiorca nie dość, że ponosi koszty umowy, której nie jest 

stroną, to jeszcze nie odnosi żadnych korzyści z tej umowy, która zabezpiecza wyłącznie 

Bank, a jednocześnie ponosi on odpowiedzialność regresową z tego tytułu. Podkreślił, że 

umowa nie ubezpiecza w żaden sposób konsumenta, choć na jej podstawie umowy o kredyt to 

on zobowiązany jest do pokrycia jej kosztów i stwierdził, że przedmiotowe postanowienie 

nakładające na konsumenta obowiązek poniesienia kosztów ubezpieczenia, nie obejmując go 



jednak ochroną ubezpieczeniową, nie tylko rażąco narusza jego interesy, ale także godzi w 

dobre obyczaje. W efekcie takiego ukształtowania umowy przerzucane jest bowiem ryzyko 

prowadzenia działalności gospodarczej na konsumentów. Sąd Antymonopolowy uznał, że 

żądanie opłacenia składek z tytułu umowy ubezpieczenia od kredytobiorcy zasadne i 

uprawnione wydaje się jedynie w sytuacji, gdy kredytobiorca jest stroną umowy lub 

uposażonym z tytułu umowy. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że przedmiotowe postanowienie 

nie daje konsumentom jakichkolwiek uprawnień w zakresie oceny zasadności kontynuowania 

umowy ubezpieczenia po upływie 36 miesięcy okresu kredytowania. Nadto we wzorcu 

umownym brak jest jakiegokolwiek zapisu wskazującego, na jaki okres umowa ubezpieczenia 

niskiego wkładu – po upływie okresu 36 miesięcy – zostanie automatycznie przedłużona. 

Wskazany został bowiem tylko i wyłącznie maksymalny okres ubezpieczenia wynoszący 108 

miesięcy. W ramach tego limitu bank może zaś dowolnie przedłużać ochronę 

ubezpieczeniową, a konsument nie ma jakiegokolwiek wpływu na dokonaną w tym zakresie 

decyzję. Sąd uznał jednocześnie, że przedmiotowe postanowienie spełnia takie właśnie 

przesłanki uznania je za klauzulę niedozwoloną. Sąd wskazał również, że podstawowym 

zabezpieczeniem banku z tytułu udzielenia kredytu jest hipoteka ustanowiona na 

nieruchomości, ubezpieczenie niskiego wkładu jest natomiast dodatkowym zabezpieczeniem 

banku z tytułu ryzyka niespłacenia przez kredytobiorcę kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 

wartością nieruchomości w chwili kredytowania, a wymaganym przez bank w tej dacie 

wkładem własnym. Prowadzi to do sytuacji, w której ryzyko banku z tytułu zawartej umowy 

jest podwójnie zabezpieczone. W ten sposób dochodzi do rażącego naruszenia interesów 

konsumentów poprzez obciążenie ich nieuzasadnionymi kosztami związanymi z kontynuacją 

ubezpieczenia.  

Na gruncie niniejszej sprawy Sąd Rejonowy w całej rozciągłości podzielił cytowane 

stanowisko. 

 

Stosownie zatem do treści art. 3851 § 1 k.c. Sąd Rejonowy wskazał, iż uznanie 

konkretnej klauzuli umownej za postanowienie niedozwolone wymaga ustalenia 

kumulatywnego wystąpienia wszystkich wymienionych w nim przesłanek, tj. kontrolowane 

postanowienie umowy zawartej z konsumentem nie było postanowieniem uzgodnionym z nim 

indywidualnie; nie było postanowieniem w sposób jednoznaczny określającym główne 

świadczenia stron; kształtowało prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z 

dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.  

Sąd Rejonowy ustalił, iż w przedmiotowej sprawie nieruchomość zakupiona przez 



powodów za środki pochodzące z kredytu została nabyta na cele mieszkaniowe, tj. 

finansowanie przedpłat na poczet budowy i nabycia od developera lokalu mieszkalnego 

oznaczonego numerem 06 wraz z prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego 

numer 06 realizowanych w XXXXXXX przy ul. YYYYYYY, a więc umowa zawarta między 

stronami nie była związana z działalnością zawodową ani gospodarczą powoda. W relacjach z 

pozwanym powodowie byli więc konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 k.c. 

 

Odnośnie drugiej z powołanych przesłanek w ocenie Sądu Rejonowego, 

kwestionowany zapis zawarty w § 3 ust. 3 umowy, odnosił się do świadczenia niebędącego 

świadczeniem głównym, a nadto świadczenie którego dotyczył zapis, nie zostało w jego treści 

określone w sposób jednoznaczny. 

 

W dalszej kolejności Sąd Rejonowy ustalił czy mamy do czynienia z nieuzgodnionymi 

indywidualnie postanowieniami umowy, wskazując, iż ciężar udowodnienia indywidualnych 

uzgodnień spoczywa na tym, kto się na nie powołuje (art. 3851 § 4 k.c.).  

W tym kontekście brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia umowy, na 

których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu odnosi się to do postanowień 

umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Sąd 

Rejonowy zważył, iż dokonanie oceny, czy dane postanowienie umowne było indywidualnie 

uzgodnione przez strony umowy wymagało zatem zbadania procedur obowiązujących 

w pozwanym banku i dotyczących procesu udzielania kredytów hipotecznych oraz przebiegu 

tego procesu w toku zawierania umowy kredytowej. Użyte w treści przepisu art. 3851 § 3 k.c. 

sformułowanie „rzeczywisty wpływ” konsumenta na treść postanowienia, za nieuzgodnione 

indywidualnie trzeba zdaniem Sądu Rejonowego uznać postanowienie, które konsument 

wybrał spośród kilku zaproponowanych przez przedsiębiorcę, a zatem takie które nie były 

przedmiotem pertraktacji między stronami, czyli tzw. klauzule narzucone. Przeciwna 

kwalifikacja prowadziłaby do sytuacji, w której drogą takich alternatyw przedsiębiorca 

mógłby praktycznie pozbawić konsumenta ochrony przewidzianej w treści przepisów art. 

3851 – art. 385 3 k.c. Stąd też „rzeczywisty wpływ” konsumenta na treść postanowienia nie 

ma miejsca, jeżeli jest ograniczony przez jego kontrahenta w ten sposób, że konsument 

dokonuje wyłącznie wyboru spośród alternatywnych klauzul sformułowanych przez 

przedsiębiorcę. Ponadto, w ocenie Sądu Rejonowego, okoliczność że konsument znał treść 

danego postanowienia i rozumiał je, nie przesądza o tym, że zostało ono indywidualnie 

uzgodnione. Konieczne byłoby wykazanie, że konsument miał realny wpływ na konstrukcję 



niedozwolonego (abuzywnego) postanowienia wzorca umownego. Przyjęcie natomiast 

takiego wpływu byłoby możliwe wówczas, gdyby konkretny zapis był z konsumentem 

negocjowany.  

 

Sąd Rejonowy zważył zatem, że podstawę zawarcia umowy kredytowej stanowiło 

wypełnienie i złożenie wniosku kredytowego sporządzonego na formularzu udostępnianym 

przez stronę pozwaną.  Przedłożona powodom do podpisu umowa stanowiła wzorzec 

umowny stosowany przez stronę pozwaną, który nie podlegał negocjacjom, ani zmianom. 

Zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego było zatem narzucone 

przez stronę pozwaną jako warunek zawarcia umowy kredytu na kwotę wnioskowaną przez 

stronę powodową. Z całą pewnością za zgodę taką nie mogło zostać potraktowane, dołączone 

do wniosku kredytowego, oświadczenie powodów o wyrażeniu zgody na udostępnienie 

danych osobowych do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego do TU Allianz Polska SA z 

siedzibą w Warszawie.  

 

W świetle powyższego, w ocenie Sądu Rejonowego, uznać należało że postanowienia 

umowne dotyczące upoważnienia banku do naliczania i pobrania od powodów kosztów 

ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, w przypadku przedłużenia ochrony 

ubezpieczeniowej, nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie. Decyzja powodów w tym 

zakresie ograniczała się wyłącznie do wyrażenia zgody lub jej braku na warunki umowy 

kredytowej zaproponowane i ustalone jednostronnie przez stronę pozwaną.   

Sąd Rejonowy zważył, że kwestionowane postanowienie umowy kredytowej zawarte 

w § 3 ust. 3, pomimo tego, że zawierało w swej treści tak istotne postanowienie, jakim było 

powstanie dodatkowego stosunku prawnego (pomiędzy pozwanym Bankiem jako 

ubezpieczonym i powodami jako ubezpieczającym a ubezpieczycielem), którego ciężar 

w postaci obowiązku uiszczenia składki, a także ryzyko wystąpienia przez ubezpieczyciela 

z roszczeniem zwrotnym w stosunku do kredytobiorcy, spoczywał zasadniczo wyłącznie na 

stronie powodowej, nie odnosi się do treści stosunku ubezpieczenia zaś umowa pomiędzy 

pozwanym a ubezpieczycielem nie została przedstawiona powodom do chwili obecnej. 

 W świetle powyższego zdaniem Sądu Rejonowego, że treść § 3 ust. 3 umowy 

kredytowej zawierała postanowienie kształtujące prawa, a przede wszystkim obowiązki 

powoda w sposób niejednoznaczny.  Sąd Rejonowy zważył także, że kwestionowane 

postanowienie umowy kredytowej skutkowało rażącym naruszeniem interesów konsumenta, 

bowiem kształtowało jego prawa w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Interes Banku 



jest przede wszystkim zabezpieczony ustanowioną na nieruchomości klienta (kredytobiorcy) 

hipoteką – a ubezpieczenie niskiego wkładu stanowi dodatkowe zabezpieczenie kredytobiorcy 

z tytułu ryzyka niespłacenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości 

w chwili udzielenia kredytu a wymaganym, w tej dacie, przez Bank wkładem własnym. 

Dochodzi wówczas, do rażącego naruszenia interesów konsumentów poprzez obciążenie ich 

nieuzasadnionymi kosztami związanymi z kontynuacją ubezpieczenia. § 3 ust.3 umowy stron 

spełnia zatem przesłankę uznania go za klauzulę abuzywną, bowiem kształtuje prawa i 

obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego 

interesy. Nakłada bowiem na powoda jako kredytobiorcę znaczącą opłatę, która to opłata jest 

zastrzeżona na rzecz banku bez jakiegokolwiek ekwiwalentu na rzecz powoda.  

Odnośnie warunku „rażące naruszenie interesów konsumenta” Sąd Rejonowy 

rozumiał przez to nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść 

w określonym stosunku zobowiązaniowym (tak też SN w wyroku z dnia 13.07.2005 r., I CK 

832/04). Natomiast działanie wbrew dobrym obyczajom, w zakresie kształtowania treści 

stosunku obligacyjnego oznacza tworzenie przez partnera konsumenta takich klauzul 

umownych, które godzą w równowagę kontraktową stron stosunku umownego. Zatem co do 

zasady, za sprzeczne z dobrymi obyczajami uznaje się reguły postępowania sprzeczne z etyką 

moralnością i aprobowanymi społecznie obyczajami. Jednakże za sprzeczne z dobrymi 

obyczajami można uznać także działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, 

wywołania błędnego przekonania konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności, 

a więc działanie potocznie określane jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające od przyjętych 

standardów postępowania (tak też trafnie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 

Warszawie w wyroku z dnia 29.04.2011 r., XVII AmC 1327/09). 

 

W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy przyjął iż, już samo nieprzedstawienie stronie 

powodowej treści umowy ubezpieczenia wcześniej uznać należało za działanie z naruszeniem 

dobrych obyczajów. Nadto korzyść z zawartej umowy ubezpieczenia niskiego wkładu 

własnego była rażąco jednostronna, bowiem tylko pozwany korzystał z ochrony 

ubezpieczeniowej wynikającej z przedmiotowej umowy, nie ponosząc jednocześnie żadnych 

kosztów z tego tytułu. Co więcej, porównując narzucone powodom rozwiązanie do sytuacji, 

w której to powodowie byliby ubezpieczającym, ich sytuacja prawna jako konsumenta jest 

pogorszona. Powodowie musieliby bowiem liczyć się z obowiązkiem zwrotu świadczenia 

ubezpieczycielowi w zakresie wypłaconego odszkodowania, co w sytuacji gdyby sami byli 

ubezpieczającym, co do zasady nie miałoby miejsca. Analiza powyższych okoliczności 



doprowadziła Sąd Rejonowy do wniosku, że pozwany nie ponosi praktycznie żadnego ryzyka, 

zapewniając sobie pewność odzyskania kredytu w „ubezpieczonym” zakresie oraz zysk, 

podczas gdy cały koszt tego zabezpieczenia został przerzucony na stronę powodową. 

Ponadto, pozwany mógł przedłużać okres ubezpieczenia, a tym samym obciążać powodów 

dodatkowymi kosztami swojego zabezpieczenia. Wskazać również należy, że pracownik 

banku nawet nie wytłumaczył powodom na czym polega działanie instytucji ubezpieczenia 

niskiego wkładu własnego. Takie ukształtowanie stosunku skutkowało rażącym naruszeniem 

interesów powodów jako konsumenta, bowiem kształtowało ich prawa w sposób sprzeczny z 

dobrymi obyczajami. Podkreślić trzeba, że pozwany nie wykazał w toku postępowania 

przyczyn, dla których całymi kosztami tego zabezpieczenia obciążona została strona 

powodowa, która nie korzystała z żadnej ochrony w ramach tego zabezpieczenia. 

 

W ocenie Sądu Rejonowego taka treść postanowienia wykluczała ekwiwalentność 

świadczeń stron przy realizacji przyjętego zabezpieczenia. Nie można bowiem uznać za 

uczciwy sposób kształtowania praw i obowiązków stron umowy narzucenie kredytobiorcy 

obowiązku poniesienia całości kosztów zabezpieczenia wykonania przez niego umowy, 

w sytuacji gdy w ekonomicznym interesie obu stron jest pozyskanie i utrzymanie 

zabezpieczenia gwarantującego zawarcie i wykonanie umowy kredytu. Poniesienie całości 

kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przez konsumenta stawiało jego w 

oczywiście niekorzystnej sytuacji, nie pozostawiając wątpliwości co do rażącego naruszenia 

jego interesów.  

Podkreślić bowiem należy, że żaden racjonalnie działający podmiot w normalnej 

sytuacji gospodarczej nie zgodziłby się na poniesienie całości kosztów ubezpieczenia 

działalności drugiej strony w sytuacji braku informacji o skutkach działania tego 

ubezpieczenia. 

 

Mając zatem na uwadze przytoczone argumenty, Sąd Rejonowy stwierdził, że 

postanowienie umowy zawarte w treści § 3 ust. 3 stanowi niedozwoloną klauzulę umowną, 

która nie wiąże powodów występujących w roli konsumentów, przy jednoczesnym związaniu 

umową kredytową w pozostałym zakresie 

Wyeliminowanie kwestionowanych postanowień z umowy rodzi obowiązek zwrotu 

sum pieniężnych, uiszczonych pozwanemu na ich podstawie, w oparciu o przepis art. 405 k.c. 

w zw. z art. 410 § 2 k.c. 



Zgodnie z ogólną dyspozycją przepisu art. 405 k.c. kto bez podstawy prawnej uzyskał 

korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a 

gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Strona pozwana bez wątpienia uzyskała 

korzyść majątkową poprzez obciążenie powodów kosztami zawarcia przez siebie z 

ubezpieczycielem generalnej umowy ubezpieczenia niskiego wkładu w kredytach i 

pożyczkach hipotecznych i wzbogaciła się o pobrane od powodów kwoty z tytułu kosztów 

ubezpieczenia niskiego wkładu. Zatem,  w zakresie tych kosztów, świadczenie spełnione 

przez powodów na rzecz pozwanego Banku  stanowiło świadczenie nienależne w rozumieniu 

art. 410 § 2 k.c., zgodnie z którym świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie 

był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo 

jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, 

albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się 

ważna po spełnieniu świadczenia. 

W związku z następczym uznaniem kwestionowanych postanowień za klauzulę 

abuzywną Sąd Rejonowy stwierdził, że podstawa świadczenia powodów na rzecz  pozwanego 

odpadła.  

Reasumując żądanie AAAAAAAAAA i BBBBBBBBBB o zwrot świadczeń w 

wysokości 6.993,86 złotych, tytułem składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, na 

podstawie art. 405 k.c. w zw. z art. 410 § 2 k.c., Sąd Rejonowy uznał za zasadne. 

 

Sąd Rejonowy oddalił natomiast powództwo co do CCCCCCCCCC, która nie ponosiła 

żadnych kosztów tytułem składek na UNWW. Sąd oddalił powództwo także w zakresie 

solidarnego zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów żądanej kwoty mając na uwadze 

fakt, iż powodowie AAAAAAAAAA i BBBBBBBBBB - małżonkowie nie są wierzycielami 

solidarnymi, albowiem okoliczność taka nie wynika ani z ustawy, ani z czynności prawnej 

(art. 367 k.c. i art. 369 k.c.). Sformułowanie zatem żądania zasądzenia kwoty 6.993,86  

złotych w sposób solidarny nie znajduje umocowania ani w ustawie ani w treści czynności 

prawnej, zasądzając więc na rzecz powodów kwotę roszczenia głównego, dokonano 

powyższego z pominięciem sposobu zapłaty przez nich wskazanego. 

 

 O odsetkach Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 481 k.c., zgodnie z którym jeżeli 

dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek 

za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było 

następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli termin 



spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, 

świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 

455 k.c.). Strona powodowa wezwała pozwanego do zwrotu kwoty żądanej w pozwie w 

piśmie datowanym na dzień 16 września 2019 r. Wezwanie zostało odebrane przez 

pozwanego w dniu 18 września 2019 r.. Sąd zasądził więc odsetki po upływie 4 dni od daty 

otrzymania wezwania przez pozwanego, tj. od dnia 23 września 2019 do dnia zapłaty, 

oddalając powództwo w pozostałym zakresie. 

O kosztach procesu Sąd Rejonowy orzekł  zaś w punkcie III wyroku, zgodnie z 

przepisem 100 zd. 2 k.p.c. w zw. z art. 98 k.p.c. mając na uwadze, że powodowie wygrali 

sprawę wywołaną pozwem w przeważającym zakresie, mając na uwadze kwotę główną 

dochodzonego roszczenia, tj. kwotę 6.993,86 zł.  Sąd na mocy wskazanych przepisów 

zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów koszty procesu uznając stronę pozwaną za 

stronę przegrywającą niniejsze postępowanie. 

 

Z powyższym rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego nie zgodził się pozwany, który 

wywodząc apelację zaskarżył ją w części zasądzającej, tj. w zakresie pkt I i III. 

Apelujący  podniósł naruszenie zarówno przepisów postępowania jak i prawa 

materialnego, tj.  

 

1) art. 233 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego poprzez: 

a) sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego ustalenie, że umowa 

kredytu w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie była negocjowana, podczas 

gdy zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu było 

bezpośrednią konsekwencją świadomej decyzji powodów odnośnie kredytowania 

nieruchomości bez zaangażowania środków własnych w sytuacji, gdy powodowie nie 

wykazali, że posiadają wymagany przez Bank wkład własny, a także że nie przedstawili 

Bankowi żadnego innego zabezpieczenia części kredytu stanowiącej brakujący wkład własny, 

oraz że wraz z wnioskiem kredytowym powodowie złożyli oświadczenie o zgodzie na 

udostępnienie ich danych osobowych oraz informacji objętych tajemnicą bankową 

towarzystwu ubezpieczeniowemu, upoważnili Bank do pobrania środków odpowiadających 

składkom odprowadzanym przez Bank do ubezpieczyciela; 

b) sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału 

dowodowego i w konsekwencji przyjęcie, że świadczenie powodów określone w §3 ust. 3 

umowy kredytu nie zostało określone w sposób jednoznaczny w sytuacji, gdy w 



postanowieniu tym, wskazane były wszelkie istotne z punktu widzenia konsumenta 

informacje dotyczące prawnego zabezpieczenia kredytu w postaci ubezpieczenia niskiego 

wkładu własnego; 

c) sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału 

dowodowego i przyjęcie, że pomiędzy pozwanym jako ubezpieczonym i powodami jako 

ubezpieczającym a ubezpieczycielem powstał dodatkowy stosunek prawny, w sytuacji gdy 

żaden dowód przeprowadzony w sprawie nie pozwala na przyjęcie takiego wniosku;   

2) naruszenie prawa procesowego, tj. przepisu art. 47943 Kodeksu postępowania 

cywilnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że wyrok Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów wydany w ramach abstrakcyjnej kontroli wzorca umownego 

wiąże w indywidualnej sprawie i wynikające z tego uznanie, że ocena, czy postanowienie § 3 

ust. 4 umowy kredytu łączącej strony wypełnia przesłanki abuzywności, zostało 

rozstrzygnięte na skutek wydania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyroku z 

dnia 24 sierpnia 2012 roku sygn. akt XVII AmC 2600/11, bowiem klauzula znajdująca się w 

umowie powodów jest tożsama z klauzulą wpisaną do Rejestru Klauzul Niedozwolonych pod 

pozycją 6068; 

3) art. 100 k.p.c. w zw. z art. 98 k.p.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie na skutek 

przyjęcia, że powodowie wygrali sprawę wywołaną pozwem w przeważającym zakresie, gdy 

tymczasem Sąd I instancji oddalił powództwo w zakresie trojga kredytobiorców, w stosunku 

do których powództwo było oczywiście bezzasadne, 

4) art. 3851 § 1 k.c. poprzez błędną jego wykładnię i przyjęcie przez Sąd I instancji, że 

postanowienie § 3 ust. 3 umowy zawartej pomiędzy stronami, jako nieuzgodnione 

indywidualnie z powodami kształtuje prawa i obowiązki powodów w sposób sprzeczny 

z dobrymi obyczajami rażąco naruszając interesy powodów jako konsumentów, w tym także z 

uwagi na to, że postanowienie to nie zapewnia powodom jakiejkolwiek korzyści, w sytuacji 

gdy postanowienie §3 ust. 3 umowy kredytu w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny dla 

przeciętnego konsumenta, wyjaśnia istotę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, zaś 

ekwiwalentem dla konsumenta jest w tym przypadku możliwość uzyskania kredytu 

w zamierzonej wysokości; 

5) art. 3851 § 1 k.c. w zw. z art. 3852 k.c. w z art. 221 k.c. poprzez ich błędną 

wykładnię i uznanie, że przepis art. 3851 § 1 k.c. stanowi wyraz ochrony przyznanej 

konsumentowi jako stronie umowy zawartej z przedsiębiorcą w taki sposób, iż konsument 

chroniony jest w każdych warunkach, bez względu na to, czy został odpowiednio 

poinformowany o treści zawartej umowy i czy na podstawie dostarczonych mu informacji 



podjął decyzję o zawarciu umowy z przedsiębiorcą a także bez względu na to, czy 

zainteresowany jest faktycznymi skutkami zawieranej przez siebie umowy; 

6) art. 3852 k.c. poprzez jego niezastosowanie i nie uwzględnienie stanu z chwili 

zawarcia umowy kredytu, pomimo dyrektyw zawartych w tym przepisie;   

7) art. 6 k.c. poprzez uznanie, że powodowie udowodnili, że postanowienie § 3 ust. 3 

umowy rażąco narusza ich interesy i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami; 

8) art. 410 § 2 k.c. w z w. z art. 3851 k.c. poprzez błędną jego wykładnię i przyjęcie, 

iż świadczenie spełnione przez powodów tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego 

wkładu własnego stanowi świadczenie nienależne, a to na skutek uznania klauzuli za 

abuzywną, a także poprzez nie uwzględnienie tego, iż zrealizowany został zamierzony przez 

powodów cel świadczenia, którym było uzyskanie przez powodów kredytu w pożądanej przez 

nich wysokości, uwzględniającej brakujący wkład własny, który został powodom 

skredytowany. 

 

Wobec tak przedstawionych zarzutów apelujący wniósł o zamianę zaskarżonego 

orzeczenia w pkt I poprzez oddalenie powództwa w całości zaś w pkt III poprzez zasądzenie 

od powodów na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania przed Sądem Rejonowym, a 

także o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego według norm 

prawem przepisanych.  

 

Sąd Okręgowy zważył, co następuje: 

Sąd Okręgowy po analizie zarzutów apelacyjnych doszedł do wniosku, że apelacja 

pozwanego Banku nie zasługuje na uwzględnienie. 

Sąd Okręgowy przyjął za własne poczynione przez Sąd I instancji ustalenia faktyczne 

stwierdzając, że znajdują umocowanie w prawidłowo ocenionym materiale dowodowym. Sąd 

II instancji  stwierdza również, że podjęte rozstrzygnięcie znajduje oparcie w obowiązujących 

przepisach oraz wywiedzionych na ich podstawie niewadliwych rozważaniach prawnych, 

które Sąd Okręgowy podziela i przyjmuje za własne. 

Jako chybiony ocenić należy zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Normy swobodnej 

oceny dowodów wyznaczone są wymaganiami prawa procesowego, doświadczenia 

życiowego oraz regułami logicznego myślenia, według których sąd w sposób bezstronny i 

wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, dokonuje wyboru określonych 

środków dowodowych i ważąc ich moc oraz wiarygodność, odnosi je do pozostałego 

materiału dowodowego. Skuteczne postawienie zarzutu naruszenia przez sąd przepisu art. 233 



§ 1 k.p.c. wymaga wykazania, że sąd uchybił zasadom logicznego rozumowania lub 

doświadczenia życiowego, to bowiem może być jedynie przeciwstawione uprawnieniu sądu 

do dokonywania swobodnej oceny dowodów. Nie jest natomiast wystarczające przekonanie o 

innej niż przyjął sąd wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie 

niż ocena sądu (vide: SN w orz. z 6 listopada 1998 r., II CKN 4/98, niepubl.; oraz w orz. z 10 

kwietnia 2000 r., V CKN 17/00). Zdaniem Sądu Okręgowego Sąd I instancji przeprowadził 

postępowanie dowodowe w zakresie wnioskowanym przez strony i dokonał niebudzących 

wątpliwości ustaleń faktycznych, nie uchybiając przy tym zasadom z art. 233 § 1 k.p.c.  

Strona pozwana twierdziła, że § 3 ust. 3 umowy nie stanowił tzw. klauzuli abuzywnej 

w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. przy czym na uzasadnienie tego stanowiska przytaczała 

argumenty wskazujące na odmienną ocenę stanu faktycznego sprawy. 

Sąd Okręgowy wskazuje, iż w sprawie niniejszej o abuzywności postanowienia 

umownego decydowała jego treść, stąd zasadniczym była ocena ukształtowania w nim praw 

i obowiązków konsumenta. Przy ocenie w tym przedmiocie zasadnym było więc odniesienie 

się do rozważań dokonanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów w wyroku z dnia 24 sierpnia 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 2600/11), co nie 

niweluje indywidulanej oceny kwestionowanego wzorca umownego dokonanej przez Sąd 

Rejonowy. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale podjętej 

w składzie siedmiu sędziów z 20 listopada 2015 r. (III CZP 17/15, BSN 2015, Nr 11) 

"prawomocność materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za 

niedozwolone wyłącza powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej treści 

normatywnej, stosowanego przez przedsiębiorcę pozwanego w sprawie, w której wydano ten 

wyrok (art. 365 i 366 k.p.c.)". Ponadto Sąd Najwyższy wskazał, że "prawomocność 

materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone - także po 

wpisaniu tego postanowienia do rejestru (art. 47945 § 2 k.p.c.) - nie wyłącza powództwa o 

uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej treści normatywnej, stosowanego przez 

przedsiębiorcę niebędącego pozwanym w sprawie, w której wydano ten wyrok (art. 365 i 366 

w związku z art. 47943 k.p.c.)". Zatem w sprawie niniejszej należało mieć na względzie ocenę 

zaskarżonego wzorca dokonaną przez sąd ochrony konsumentów i konkurencji, choć wydane 

przez niego rozstrzygnięcie oczywiście nie stanowiło bariery przeprowadzenia indywidualnej 

kontroli kwestionowanego  postanowienia umownego, której dokonał sąd pierwszej instancji 

w sprawie niniejszej. 

Przedmiotem badania w świetle dyspozycji art. 3851 § 1 k.c., było to czy 

postanowienie § 3 ust 3 umowy, zobowiązujące powoda do zapłaty opłat na pokrycie składki 



z tytułu tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu, wiązało go, czy też stanowiło niedozwolone 

postanowienie umowne, którym nie był związany. 

W niniejszej sprawie nie budziło wątpliwości, że pozwany bank zawarł umowę 

z konsumentem, a postanowienie nie dotyczyło głównych świadczeń, a więc wypłaty kwoty 

kredytu oraz jego spłaty. W ocenie Sądu Okręgowego zgromadzony materiał dowodowy nie 

mógł być podstawą ustalenia, że postanowienie umowne zawarte w § 3 ust. 3 umowy 

kredytowej zostało uzgodnione indywidualnie. Zgodnie z art. 385 § 3 k.c. nie są 

indywidualnie uzgodnione te postanowienia, które zostały przejęte z wzorca 

zaproponowanego przez kontrahenta wobec czego nie jest możliwe, by postanowienia 

wzorca, które są inkorporowane do umowy na podstawie art.  384 § 1 lub 2 k.c., były 

przedmiotem indywidualnych uzgodnień pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Reguła ta 

dotyczy zarówno samych postanowień wzorca, jak i tych, które uprzednio zawarte w nim 

włączone zostały do treści umowy. 

W sprawie niniejszej było oczywiste, że powodowie nie mieli wpływu na ustalenie 

treści wzorca, stworzonego przez bank na długo przed zawarciem z nim umowy. Z zebranego 

w sprawie materiału dowodowego wynika bowiem, że sporne postanowienie nie zostało 

uzgodnione indywidualnie, gdyż powodowie nie mieli rzeczywistego wpływu na treść 

postanowień w zakresie warunków obciążenia go kosztami ubezpieczenia niskiego wkładu, 

przy wyrażeniu zgody na objęcie kredytu tym ubezpieczeniem. Zgoda na przyjęcie 

zaproponowanych przez bank postanowień warunkowała pozytywną weryfikację wniosku 

o udzielenie kredytu. 

Ustalenie w art. 3851 § 1 k.c. abuzywności z uwagi na treść postanowienia jest 

konsekwencją implementacji art. 3 dyrektywy Rady 13/13/EWG z 5.4.1993 r. w sprawie 

nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Artykuł 3851 § 1 k.c. wprowadza dwie 

przesłanki uznania danego postanowienia umownego za niedozwolone: sprzeczności z 

dobrymi obyczajami oraz rażącego naruszenia interesów konsumenta, które muszą być 

spełnione łącznie. Ich wykładnia powinna uwzględniać interpretację stosownych przesłanek 

abuzywności na gruncie dyrektywy 93/13 (dobrej wiary w znaczeniu obiektywnym oraz 

znaczącej nierównowagi praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta), dokonywaną 

w oparciu o wskazania zawarte w samej dyrektywie oraz w orzecznictwie ETS.  

Postępowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami oznacza takie postępowanie, które jest 

pozbawione szacunku dla kontrahenta, jest nielojalne, prowadzi do naruszenia stanu 

równowagi kontraktowej pomiędzy stronami. Dlatego słusznym jest pogląd, że w kontekście 

niedozwolonych klauzul umownych najczęściej sprzeczność z dobrymi obyczajami będzie 



występować w sytuacji, gdy dane postanowienie umowne narusza stan równowagi 

kontraktowej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Naruszenie interesów konsumentów 

może dotyczyć interesów o różnym charakterze, choć zwykle będą to interesy o charakterze 

ekonomicznym. Naruszenie interesów powinno mieć charakter rażący, co ma miejsce 

wówczas gdy postanowienie umowne w sposób znaczący odbiega od uczciwego sposobu 

ukształtowania praw i obowiązków stron umowy. Dla oceny, czy doszło do rażącego 

naruszenia interesów należy zbadać w jakim zakresie zawarta umowa stawia konsumenta w 

mniej korzystnej sytuacji. Z kolei ustalenie czy zachodzi sprzeczność z dobrymi obyczajami 

(naruszenie "dobrej wiary" w znaczeniu obiektywnym stosownie do dyrektywy 93/13) istotne 

jest czy przedsiębiorca traktujący konsumenta w sposób sprawiedliwy i słuszny mógłby 

racjonalnie spodziewać się, iż konsument zgodziłby się na sporne postanowienie wzorca w 

drodze negocjacji indywidualnych. Sprzeczne z dobrymi obyczajami są zatem takie działania, 

które zmierzają do ukształtowania stosunku zobowiązaniowego niezgodnie z zasadą 

równorzędności stron (vide: M. Śmigiel, Wzorce umów; I. Wesołowska, Niedozwolone 

postanowienia umowne, w: Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, 

red. C. Banasiński, Warszawa 2004, s. 180.) 

Wzorzec umowny oceniany w sprawie niniejszej kształtował obowiązki powodów 

w sposób niezgodny z zasadą równorzędności stron i jednocześnie został wprowadzony do 

umowy w takich okolicznościach, że konsument w chwili podpisania umowy nie miał 

możliwości ocenić jego ekonomicznych skutków. Konsument poniósł cały ciężar 

ekonomiczny zawarcia umowy ubezpieczenia, choć kontrahent nie przedstawił mu ani 

warunków opłacanej ochrony ubezpieczeniowej, ani skutków wypłaty świadczenia 

z ubezpieczenia dla kredytobiorcy.  

Ponadto zapisy nakładające na konsumenta obowiązek ponoszenia kosztów umowy 

ubezpieczenia w sytuacji, w której nie jest on ani stroną tej umowy ani uposażonym z tytułu 

przedmiotowego ubezpieczenia, nie mogą zostać uznane za wiążące. Dalszą przyczyną 

stwierdzenia abuzywności przy abstrakcyjnej kontroli wzorca było ustalenie, że w jego treści 

nie zdefiniowano pojęć umożliwiających wyliczenia wysokości świadczenia obciążającego 

klienta. Nadto wzorzec nie zawiera postanowień wskazujących jakie inne zdarzenie poza 

całkowitą spłatą kredytu będzie powodować zakończenie okresu ubezpieczenia.  

Sąd Okręgowy podziela w całości powyższą argumentację. Obowiązki i uprawnienia 

stron przy realizacji zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu zostały 

ukształtowane w taki sposób, że cały ekonomiczny ciężar uzyskania i realizacji tego 

zabezpieczenia ponosił konsument, nie znając przy tym jego wysokości. Treść postanowienia 



wykluczała nawet ocenę ekwiwalentności świadczeń wobec braku wiedzy co do wysokości 

świadczenia jednej ze stron. Nałożenie obowiązku poniesienia całości kosztów ubezpieczenia 

niskiego wkładu przez konsumenta bez wskazania ich wysokości i metodologii jej ustalenia 

stawiała go w oczywiście niekorzystnej sytuacji, więc nie mogło być wątpliwości, co do 

rażącego charakteru naruszenia jego interesów.  

Ocena ekwiwalentności świadczeń w trybie przesłanek zachowania dobrych 

obyczajów i ukształtowania treści umowy bez rażącego naruszenia interesów konsumenta 

odbywa się przy założeniu, że obie strony umowy znajdują się w sytuacji równowagi 

kontraktowej. Bank jako kredytodawca ma wolę udzielenia kredytu w wysokości wskazanej 

przez kredytobiorcę za określonym wynagrodzeniem, a konsument jako kredytobiorca ma 

wolę uzyskania kredytu w określonej wysokości za zapłatą ustalonego przez kredytodawcę 

wynagrodzenia. Abstrakcyjność ocenianej relacji opiera się na założeniu, że Bank jako 

ekonomicznie silniejsza strona, mająca do zaoferowania świadczenie o charakterze bardziej 

pożądanym i mniej dostępnym nie wykorzystuje tej sytuacji przy ustaleniu warunków 

umowy. Inaczej rzecz ujmując zakłada się, że kredytobiorca przyjął by tylko takie warunki 

umowy korzystne dla banku, które poprawiałaby w jakimś aspekcie także jego sytuację. 

Bank traktujący konsumenta jako równorzędnego partnera kontraktowego w sposób 

sprawiedliwy i słuszny, nie mógłby zakładać, iż konsument zgodził się na sporne 

postanowienie wzorca w drodze negocjacji prowadzonych na warunkach zapewniających mu 

realny wpływu na treść wzorca. Racjonalnie działający podmiot prowadzący negocjacje w 

warunkach zapewniających równowagę stron, nie zgodziłby się na poniesienie całości 

kosztów ubezpieczenia ryzyka działalności drugiej strony, bez jakiegokolwiek zmniejszenia 

swoich obowiązków lub uzyskania dodatkowych uprawnień. Tym bardziej nieracjonalnym 

byłby zgadzanie się na poniesienie całości kosztów ubezpieczenia działalności drugiej strony 

umowy w sytuacji zaniechania udzielenia jakichkolwiek informacji o skutkach działania tego 

ubezpieczenia.  

Dlatego naruszeniem dobrych obyczajów było już samo zaniechanie niezapoznania 

kredytobiorcy ze skutkami zawarcia umowy ubezpieczenia, którą w całości finansował. Brak 

wiedzy na temat warunków ochrony udzielanej bankowi był szczególnie istotny w kontekście 

skutków wystąpienia przez ubezpieczyciela z roszczeniem zwrotnym w stosunku do 

kredytobiorcy w razie realizacji obowiązków z ubezpieczenia. Trudno o dobitniejszy przykład 

nieekwiwalentności i nierównowagi pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem niż oceniane 

postanowienie, które pozwanemu przynosiło same korzyści, a powodowi jedynie obciążenie 

finansowe w nieprzewidzianej i nieweryfikowalnej wysokości. Jedynym beneficjentem 



ubezpieczenia pozostawał pozwany, który jako ubezpieczony uzyskał pewne, łatwe i szybkie 

w realizacji zabezpieczenie płatności kredytu w sytuacji niewypłacalności powoda. 

W ocenie Sądu Okręgowego postanowienie umowne nakładające na powoda 

obowiązek opłacenia składki ubezpieczenia niskiego wkładu zawartego przez i na rzecz 

pozwanego było postanowieniem zarówno sprzecznym z dobrymi obyczajami skoro nie 

traktowało konsumenta w sposób sprawiedliwy i słuszny, jak i rażąco naruszającym jego 

interesy – skoro kształtowało stosunki zobowiązaniowe niezgodnie z zasadą równorzędności 

stron. Całe ryzyko przerzucone zostało na konsumenta, który nie wiedział dokładnie ile i na 

poczet czego kwota wskazana w umowie jest płacona. Powód nie miał bowiem wglądu do 

rozliczenia składki z ubezpieczycielem. Również limit okresu na jaki może być zawarta 

umowa ubezpieczenia nie zabezpieczało wystarczająco interesów konsumentów. Powód nie 

wiedział co dzieje się między okresem 36 a 108 miesięcy – pozwany mógł faktycznie 

dowolnie przedłużać ochronę ubezpieczeniową, a konsument nie miał żadnego wpływu na 

decyzję pozwanego. 

Sąd I instancji zasadnie ocenił, iż uiszczenie przez powodów łącznie na rzecz 

pozwanego kwoty 6.993,86 zł stanowiło świadczenie nienależne, w rozumieniu art. 410 § 2 

k.c. albowiem wskutek uznania części postanowienia § 3 ust. 3 umowy kredytowej za 

klauzulę abuzywną doszło do upadku podstawy do pobrania składek tytułem ubezpieczenia 

niskiego wkładu zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. (postanowienie nie wiązało konsumenta), a tym 

samym spełniły się przesłanki uzasadniające dokonanie zwrotu przez bank nienależnie 

uzyskanej kwoty. Strona pozwana uzyskała korzyść majątkową poprzez obciążenie powodów 

kosztami zawarcia przez siebie z ubezpieczycielem generalnej umowy ubezpieczenia niskiego 

wkładu w kredytach i pożyczkach hipotecznych i wzbogaciła się o pobrane od powodów 

kwoty z tytułu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu. Zatem, w zakresie tych kosztów, 

świadczenie spełnione przez powoda na rzecz pozwanego banku stanowiło świadczenie 

nienależne w rozumieniu art. 410 § 2 k.c. 

Zarzut apelacji wskazujący na naruszenie przez Sąd Rejonowy art. 6 k.c. jest również 

chybiony. Ustalenie, że treść § 3 ust. 3 umowy kredytu w zakresie objęcia części kredytu 

ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu rażąco narusza jego interes 

i jest sprzeczny z dobrymi obyczajami wiązało się z oceną prawną a nie ustaleniami stanu 

faktycznego. Ustalenia dotyczące sposobu zawarcia umowy były istotne tylko przy ocenie 

przesłanki indywidulanego uzgodnienia. W tym przedmiocie ciężar dowodu spoczywał na 

pozwanym (art. 3851§ 4 k.c.), który nie przedstawił żadnego dowodu na okoliczność 

prowadzenia negocjacji na warunkach dających konsumentowi realną możliwość 



kształtowania treści postanowień dotyczących ponoszenia kosztów ubezpieczenia niskiego 

wkładu.  

 Finalnie wreszcie odnosząc się również do orzeczenia w zakresie kosztów 

postępowania przed Sądem Rejonowym, a więc zarzutu naruszenia art. 100 k.p.c. w zw. z art. 

98 k.p.c. przyjąć należało, iż również był on nieuzasadniony. Owa bezzasadność w oczywisty 

sposób wynika z zakresu dochodzonego roszczenia, a więc kwoty jaką powodowie dochodzili 

od pozwanego w toku procesu, oraz z kwoty jaką Sąd Rejonowy rozpoznając sprawę finalnie 

zasądził. Wskazana relacja pozwala na przyjęcie, iż roszczenie powodów, w zakresie 

dochodzonej przez nich kwoty zostało w całości uwzględnione, zaś oddalone jedynie w 

zakresie poszczególnych osób, którym zwrot owej kwoty był należny. Nie jest zatem tak jak 

twierdzi pozwany, iż roszczenie powodów było oczywiście bezzasadne. Wręcz przeciwnie 

okazało się ono całkowicie uzasadnione. W tym również wskazanie jako powódki 

CCCCCCCCCC należało przyjąć jako trafne, bowiem była ona co do zasady stroną umowy 

kredytu, z której wynikało roszczenie strony powodowej, tym niemniej z uwagi na fakt, iż nie 

partycypowała ona w kosztach uznanej za abuzywną opłaty, nie sposób było zasądzić na jej 

rzecz zwrotu jakiejkolwiek kwoty.  Odnośnie zaś kwestii wadliwie przyjętej solidarności w 

sformułowanym żądaniu, uznać należało, iż błąd powodów w tym zakresie nie wpłynął w 

żaden sposób na kwestię zasadności roszczenia czy też jego wysokości zatem, nie mógł 

przesądzić również o zmianie rozstrzygnięcia w zakresie kosztów całości postepowania, skoro 

meriti powodowie są wygrywającymi niniejsze postępowanie w całości.   

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd Okręgowy uznał, że nie zachodzą 

podstawy do uwzględnienia apelacji pozwanego. Z tego względu Sąd Okręgowy na 

podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację w całości. 

O kosztach postępowania w instancji odwoławczej Sąd Okręgowy orzekł na podstawie 

zasady odpowiedzialności za wynik procesu, wyrażonej w art. 98 k.p.c., zgodnie z którym 

strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty 

niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Zważywszy na oddalenie 

apelacji, pozwany zobowiązany został do zwrotu poniesionych przez stronę powodową 

kosztów postępowania. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego ustalona została na 

podstawie § 10 ust. 1 pkt. 1 w zw. z § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w 

sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. 

 


