Warszawa, lipiec 2017r.
OFERTA
na świadczenie usług prawnych ukierunkowanych na stwierdzenie nieważności umowy o kredyt,
ewentualnie na „odfrankowienie” takiego kredytu
Podejmowane przez Kancelarię działania są ukierunkowane na:
1)
2)

potwierdzenie przez sąd nieważności umowy, ewentualnie uznanie, że od początku nie było podstaw
do uzależniania wysokości kredytu i rat kredytowych od kursu CHF („odfrankowienie kredytu”);
odzyskanie bądź zaliczenie na poczet zadłużenia wobec banku nienależnie pobranych przez bank kwot
pieniężnych, tj. różnicy między dotychczas zapłaconymi kwotami na poczet rat kredytowych, a
kwotami które winny być zapłacone.

KOSZTY POSTĘPOWANIA PROCESOWEGO
Na koszty postępowania procesowego składa się:
1) honorarium Kancelarii z punktu I, II i III oraz
2) koszty sądowe.
I. Wynagrodzenie brutto

Ilość kredytów
Przyjęcie sprawy
I instancja
II instancja
Sąd Najwyższy
każda rozprawa lub
spotkanie z bankiem

1-2
*10 000,00 zł

3>5
7 000,00 zł

>5
5 000,00 zł

5 000,00 zł

3 500,00 zł

2 500,00 zł

4 000,00 zł

3 500,00 zł

2 500,00 zł

250,00 zł

250,00 zł

250,00 zł

* przy kredycie poniżej 200.000 zł (wypłaconej kwoty), honorarium za przyjęcie sprawy w I
instancji wynosi 8.000 zł brutto.
II. Premia za sukces brutto
W przypadku wygranego procesu lub zawarcia ugody premia za sukces wynosi 10% brutto od kwoty:
1)
2)

wyegzekwowanej od banku (liczonej od kwoty głównej wraz z odsetkami), np. w przypadku wygrania
procesu dotyczącego spłaconych kredytów lub konkretnie od określonej nadpłaty
lub
kwoty obniżenia zobowiązania względem banku, np. w przypadku skutecznego zakwestionowania
względem klauzul przeliczeniowych, a w konsekwencji obniżenie kwoty kredytu pozostałej do spłaty.

Poprzez kwotę obniżenia zadłużenia, Strony rozumieją różnicę między: (i) kwotą pieniężną, odpowiadającą
równowartości wskazywanego przez bank salda kredytu w CHF przeliczonego na PLN po kursie średnim
CHF opublikowanym przez NBP w dniu zawarcia umowy z Kancelarią, pomniejszonego o spłatę kredytu
dokonaną w okresie od zawarcia umowy do osiągnięcia Celów (ii) a kwotą pieniężną, jaką Zleceniodawca
będzie zobowiązany zwrócić bankowi na podstawie ustaleń zawartych w prawomocnym orzeczeniu sądowym
lub ugodzie z bankiem.
Premia za sukces brutto nie może być wyższa niż:
a) 5% wypłaconej kwoty kredytu przy kredytach powyżej 1.000.000 zł,
b) 6% wypłaconej kwoty kredytu przy kredytach powyżej 500.000 zł, do 1.000.000 zł,
c) 7% wypłaconej kwoty kredytu przy kredytach powyżej 300.000 zł, do 500.000 zł,
d) 10% wypłaconej kwoty kredytu przy kredytach poniżej 300.000 zł.
III. Koszty zastępstwa procesowego
Koszty zastępstwa procesowego brutto zasądzone lub ustalone w ugodzie w wysokości określonej
przepisami prawa (te koszty co do zasady płaci bank), w połowie stanowią honorarium Kancelarii, zaś w
połowie przypadają Klientowi.
RATY
Honorarium z pkt I jest płatne w miesięcznych ratach, przy czym rata nie może być niższa niż 1000 zł
brutto.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1)
2)

Do kosztów rozprawy poza Warszawą należy doliczyć koszt dojazdów i noclegów. Opłata ta wynosi
800 zł brutto.
W sprawach o wyjątkowym stopniu skomplikowania, wynagrodzenie Kancelarii będzie liczone
indywidualnie.
KOSZTY SĄDOWE

Na koszty sądowe składa się:
1)
opłata sądowa od pozwu w wysokości 5% roszczenia, nie więcej niż 1000,00 zł,
2)
17,00 zł - opłata skarbowa od każdego pełnomocnictwa,

3)

ewentualny koszt opinii biegłego.
NIEZBĘDNE DOKUMENTY (CZYTELNE SKANY):

1)
2)

umowa kredytu wraz z załącznikami oraz zawartymi do niej aneksami (o ile takie były zawarte),
wydana przez bank/dostępna on-line historia spłaty kredytu – wzór wniosku o wydanie takiego
zaświadczenia dostępny na życzenie Klienta.

Oferta jest ważna 14 dni

