Reklamujący:
NAZWISKO IMIĘ
ADRES ZAM. ...................,
..........................................................
ADRES DO KORESPONDENCJI:
.........................................................                                                                          WZÓR
TEL. .............................................
PESEL ...........................................

do: 
OPEN FINANCE S.A. 
ul. Domaniewska 39B 
02-675 Warszawa

dotyczy produktu Getin Noble Bank LOKATA TERMINOWA ?LOKATA OPTIMUM II OPEN FINANCE? wraz z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM STRATEGIA LIBRA II? TOW.UBEZP. NA ŻYCIE EUROPA S.A.
Umowa podpisana 22.09.2010
Numer Rachunku do wpłaty składek: .................................................................................

REKLAMACJA

Składam poniższą reklamację w trybie art. 8 ustęp 3 i 4 Ustawy z dnia 27. lipca 2002:
"O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej?.

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana, - ------------------------------------------ oświadczam, że odstępuję od skutków prawnych złożonego przeze mnie oświadczenia woli z żądaniem wzajemnego zwrotu świadczeń w trybie art. 12. ustęp 1. pkt 4. Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Dz. U. Nr 171 poz. 1206. (tj. Zawarcia umowy o przystąpienie do Ubezpieczenia na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Open Finance SA ?LIBRA? zawartej pomiędzy 
Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA a ubezpieczającym mianowicie OPEN FINANCE SA. Numer deklaracji przystąpienia OFLIB.........................................................

W dniu 22 września 2010 roku, w celu wyboru dobrego produktu OSZCZĘDNOŚCIOWEGO odwiedziłam, zgodnie z wcześniej zarezerwowanym telefonicznie terminem, placówkę OPEN FINANCE przy al.NMP w CZĘSTOCHOWIE Moim celem było poznanie oferowanych produktów związanych z oszczędzaniem środków i możliwością systematycznego oszczędzania ? zainteresowała mnie oferta, którą otrzymałam mailem związanym z założeniem 3 miesięcznej dość wysoko oprocentowanej lokaty. Dopiero konsultant Pan Mariusz P .....................
poinformował mnie , że jest to produkt powiązany z inwestycją kapitału. Oferta przedstawiona przez w/w pana dotyczyła zainwestowania min. 1000zł (jeden tysiąc złotych) w lokatę na okres 3 m-c przy kilkunastu procentowym oprocentowaniu oraz min. 4500zł (cztery tysiące pięćset złotych) na LOKATĘ   UBEZPIECZONĄ? STRATEGIA LIBRA II?. Jedyne informacje jakie otrzymałam od konsultanta OPEN FINANCE związane były z omówieniem ?symulacji ? zysków w dłuższym okresie czasu. Pan Mariusz  P  ........................ 
 poinformował mnie jedynie o tym, że jeśli chciałabym wypłacić wpłacone pieniądze przed okresem upływu 3 lat, wówczas nie otrzymam żadnych wypracowanych w tym czasie zysków, ale otrzymam pełną wpłaconą sumę pieniędzy ponosząc tylko niewielką opłatę za likwidację. Nie zostało mi przedstawiona żadna tabela opłat i prowizji, nawet nie zostało to poruszone przez konsultanta, a mnie nie przyszło do głowy, że skoro przychodzę do instytucji mającej dbać o interes i pieniądze klientów, może ona 
mnie okradać i pobierać bez mojej wiedzy i zgody jakiekolwiek opłaty. Jedyną przedstawioną mi ofertą i możliwością wyboru jaką miałam był wybór okresu wpłacania co miesięcznych kwot w wysokości 124zł ? mogłam zdecydować się na okres 10lat bądź 15lat. Wybrałam krótszy okres.
Ze względu na to, że mogłam co miesiąc odkładać 124zł, czyli nie dużą kwotę ale za to systematycznie, że wypłata środków we wcześniejszym terminie była gwarantowana , ale bez osiągniętych w okresie do 4 lat zysków, podpisałam umowę. Teraz dopiero po okresie 2,5 roku dowiedziałam się o tym, że OPEN FINANCE SA pobiera olbrzymie pieniądze za opłaty i prowizje. W momencie podpisywania umowy nie otrzymałam od konsultanta Mariusza  ............................. żadnej Tabeli Opłat i Prowizji, ani też Warunków 
Ubezpieczenia  lokaty?LIBRA?. W innym wypadku nie doszłoby do podpisania umowy. Tabele Opłat i Prowizji otrzymałam od Pana Mariusza ................ na moje wyraźne rządanie w miesiącu marcu 2013 roku, złożone podczas rozmowy telefonicznej z w/w panem. Okazuje się bowiem, że jeśli na dzień dzisiejszy chciałabym rozwiązać umowę ponoszę koszt rozwiązania umowy w wysokości 100% kapitału. 

Z uwagi na podstęp OPEN FINANCE SA, a konkretnie pracownika Punktu Obsługi Klienta OPEN FINACE SA. w CZĘSTOCHOWIE Pana Mariusza...P................, wzywam OPEN FINANCE SA do wypłacenia wszystkich środków pieniężnych wpłaconych od dnia zawarcia umowy tj. 22.09.2010r do dnia dzisiejszego tj. 30.03.2013 wraz z odsetkami ustawowymi. 
Uchylam się od skutków prawnych zawartej umowy (z dn. 22.09.2010r) podpisanej pod wpływem błędu zgodnie z Art.86 Kodeksu Cywilnego, który brzmi: 
"jeżeli błąd wywołała druga strona (to znaczy strona banku) podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył aktywności prawnej."
Podstęp ze strony pracownika banku polegał na tym, że nie przedstawiono mi tabeli opłat za zarządzanie inwestycyjne, nie składałam żadnego podpisu ze zapoznałam się z tabelą opłat za zarządzanie, dopiero dnia 19 marca 2013r na moje żądanie otrzymałam od Pana Mariusza ................. tabelę opłat i prowizji. Gdyby nie życzliwość postronnych osób mogłabym nigdy nie dowiedzieć się o istnieniu takich obwarowań, a przecież pierwszą osobą, która w moim mniemaniu ma w sposób uczciwy zarządząć moimi 
pieniędzmi i powinna informować klientów o tak ważnych rzeczach jest przedstawiciel banku, czego ten nie uczynił działając w ten sposób umyślnie na szkodę klienta. Brak zatem załącznika do umowy oraz informacji przekazanej klientowi o wysokiej opłacie administracyjnej, która znacznie przekracza tzw.przeciętny poziom konsumencki, i jest tym samym wystarczającym powodem do unieważnienia powyższej umowy.
Brak było informacji ze strony pracownika, że opłata będzie się odbywać poprzez umorzenie jednostek inwestycyjnych, oraz, w sposób celowy, nie przedstawienie i nie dołączenie do umowy tabeli opłat za zarządzanie inwestycyjne. Powyższe w pełni wyczerpuje znamiona
Art. 286 § 1. Kodeksu Karnego. 

Opiekun klienta wprowadził mnie w błąd, celowo nie przekazując wszystkich informacji dotyczących produktu ? uzyskał korzyść majątkową w postaci prowizji (od swojego pracodawcy).
Również zarząd TU EUROPA S.A swoim działaniem celowo naraża klientów na straty. Wartość jednostek spada, a więc ubezpieczyciel nie dochował należytej staranności tym samym naruszył art.355 Kodeksu Cywilnego.W związku z powyższym wnoszę o bezzwłoczne wypłacenie kwoty zainwestowanej – ................tys.zł  bez zysków ale równioeż bez naliczania opłat likwidacyjnych  oraz żadam  odsetki ustawowe  oraz uznać  tą umowę za nieważną podpisaną pod wpływem błedu  jaki wywołał wasz pracownik


Odpowiedź proszę kierować na mój adres korespondencyjny za potwierdzeniem odbioru.

Skargę /wniosek  o podjęcie interwencji  wysyłam również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Krajowego Nadzoru Finansowego.oraz powiadomię media i prokuraturę








podpis

........................................................




