PROCEDURA DZIAŁANIA PO ZAWARCIU UMOWY
1.

KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW

Po podpisaniu umowy z kancelarią kompletujemy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wnikliwej
analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy, a w konsekwencji konieczne do wdania się w spór z bankiem.
Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, natomiast co do zasady potrzebne są nam dokumenty świadczące o
tym, kiedy, w jakiej wysokości i w jakiej walucie dokonano wpłat do banku. Jeżeli w przedstawionym
materiale brakuje niektórych danych, formułujemy pismo do banku z wnioskiem o ich dostarczenie.
2.

ANALIZA

Na bazie zebranego materiału dokonujemy wnikliwej analizy sprawy i wskazujemy zalecane przez kancelarię
sposoby dochodzenia roszczeń, jak również ich wysokość (jeśli jest możliwa do policzenia). Ostateczną
decyzję, dotyczącą wdania się w spór co do zasady oraz co do kwoty dochodzonego roszczenia, podejmuje
Klient.
3.

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Na podstawie tych ustaleń kierujemy do banku wezwanie do zapłaty definiujące wysokość oraz podstawę
prawną roszczeń.
4.

PROCES

Standardowo, bank kwestionuje roszczenia co do zasady, jak również co do wysokości, dlatego kolejnym
krokiem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
Kancelaria przesyła do Klienta dane do opłat, związanych z wdaniem się w spór, tj. 5% lecz nie więcej niż
1000 zł, tytułem opłaty sądowej oraz 17 zł od każdego udzielonego pełnomocnictwa.
Po złożeniu pozwu czekamy na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Trudno ocenić czas
trwania procesu, ponieważ w każdym przypadku są to inne terminy. Przeważnie jest to okres 2-3 lat.
Proces co do zasady prowadzony jest w mieście, w którym znajduje się siedziba banku.

W trakcie trwania procesu podejmujemy decyzję o tym, czy obecność kredytobiorcy (powoda) na rozprawie
jest konieczna. Na etapie formułowania powództwa ustalamy, czy wymagana jest opinia biegłego w zakresie
sposobu wyliczenia roszczenia i jego wysokości. Liczba rozpraw zależy od stopnia skomplikowania sprawy,
przeważnie są to nie więcej niż dwie rozprawy w I instancji. W II instancji, jeśli do tego dojdzie, odbędzie się
najprawdopodobniej tylko jedna rozprawa.
Na każdym

etapie

postępowania istnieje

możliwość

zawarcia ugody,

zależy

to oczywiście

od

stanowiska banku.
Nie udzielamy informacji na temat statystyk odnoszących się do prowadzonych przez kancelarię spraw.
Dotychczas żadna sprawa dotycząca tzw. kredytów walutowych nie została przez nas prawomocnie
przegrana. Uważamy, że argumenty merytoryczne do wdania się w spór są silne, a roszczenia uzasadnione.
Potwierdza to utrwalająca się linia orzecznictwa oraz doktryna.

