
 

 

 

 

 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REPREZENTACJI SĄDOWEJ 

 

Propozycja współpracy w przypadku wyboru wariantu cenowego dostosowanego 

indywidualnie do oczekiwań klienta zawiera pełne przeprowadzenie sprawy sądowej 

prowadzącej do unieważnienia umowy kredytowej zawartej w CHF bądź samych klauzul 

niedozwolonych w niej występujących. Przedstawiona indywidualnie oferta zawiera pełne 

koszty obsługi kancelarii prawnej specjalizującej się i posiadającej wieloletnie doświadczenie 

w sprawach frankowych. 

 

KOSZTY PROCESU: Niezależnie do wyboru wariantu współpracy z Kancelarią 

powinni się Państwo liczyć jeszcze z kosztami związanymi z prowadzonym 

postępowania:  

 

1. 1000 zł opłaty sądowej, płatne na rachunek sądu, po przygotowaniu projektu 

pozwu, mniej więcej 3-4 miesiące od podpisania umowy z kancelarią. 

 

2. 17 zł opłaty skarbowej od każdego pełnomocnictwa, płatne na rachunek urzędu 

gminy po przygotowaniu projektu pozwu, mniej więcej 3-4 miesiące od podpisania 

umowy z kancelarią,  

 

3. od 800 do ok 2000 zł –zaliczka na sporządzenie przez biegłego sądowego opinii 

w sprawie, jeżeli bank będzie kwestionował nasze wyliczenia kancelarii, ok 50 % sądów 

w takim przypadku powołuje biegłego do sprawy.   

 

4. 2 x 100 zł opłata sądowa od sporządzenia przez sąd uzasadnień wyroków.  

 

Koszty opisane w pkt 1-4 zwracane są przez Bank po uprawomocnieniu się wyroku sądu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

UGODOWEGO NOWOŚĆ W POSTĘPOWANIACH CHF 

 

Rozwiązanie dedykowane dla osób, które przed rozpoczęciem sporu na drodze sądowej 

chciałyby rozważyć możliwość rozwiązania ugodowego przygotowanego przez bank. 

Postępowanie ugodowe otwiera przed Frankowiczami perspektywę szybkiego rozwiązania 

sprawy i zorganizowania swoich zobowiązań kredytowych.  W ramach postępowania 

ugodowego:  

 

1. Przygotujemy szczegółowe wyliczenia na potrzeby postępowania ugodowego z 

adekwatną do wartości nadpłat propozycją ugody,  

 

2. Sporządzimy reklamacje bankową z mocno uargumentowaną propozycją 

ugodową,  

 

3. Sporządzimy wezwanie do zapłaty wszystkich wpłat wpłaconych dotychczas do 

banku zapewniając bank o gotowości rozpoczęcia sporu przez Klienta,  

 

4. Przeprowadzimy rozmowy z bankiem w sprawie ewentualnej ugody celem 

wynegocjowania najlepszych dla Klienta warunków,  

 

5. Gwarantujemy uczestnictwo Klienta w procesie i stały kontakt z przydzielonym 

Mecenasem prowadzącym. W ramach działania dla tego rozwiązania występujemy 

oraz negocjujemy z bankiem najkorzystniejszą propozycję rozwiązania sporu w 

temacie kredytu CHF i stosowanych w zapisach jego umowy klauzul abuzywnych, 

jednak to właśnie Klient decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu propozycji banku. 

Dlatego, w przypadku braku porozumienia osiągniętego w postępowaniu ugodowym 

uiszczona opłata zostaje ujęta na poczet opłaty wstępnej dla postępowania sądowego.  

 

Koszty: Analiza zapisów umowy kredytowej oraz obliczenie wstępnej kwoty potencjalnego 

sporu – BEZPŁATNIE Postępowanie ugodowe dążące do próby rozwiązania sporu z bankiem 

bez potrzeby zakładania sprawy sądowej – 1845,00 zł brutto (w przypadku braku 

rozstrzygnięcia w postępowaniu ugodowym wartość zasila opłatę wstępną na poczet 

postępowania sądowego) 


