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OFERTA
świadczenia usług prawnych

I.

ZAKRES USŁUG.

Prowadzenie postępowania sądowego mającego na celu:
1) potwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytu, ewentualnie uznanie, że od początku nie
było podstaw do uzależniania wysokości kredytu i rat kredytowych od kursu CHF
(„odfrankowienie kredytu”);
2) odzyskanie należnych Klientowi kwot pieniężnych, o ile nie zostaną zaliczone na poczet zadłużenia
wobec banku, tj.:
a) w przypadku uznania umowy za nieważną, niezawartą albo niewykonaną – części uiszczonych
dotychczas bankowi środków pieniężnych lub obniżenie salda,
b) w przypadku „odfrankowienia” kredytu - różnicy między dotychczas zapłaconymi kwotami na
poczet rat kredytowych, a kwotami które winny być zapłacone;

II. WYNAGRODZENIE BRUTTO
Kredyt poniżej 200.000 zł

200.000 zł – 500.000 zł

Kredyt powyżej 500.000 zł

I instancja

7000 zł (płatne po 500 zł
miesięcznie)

8000 zł (płatne po 500 zł
miesięcznie)

9000 zł (płatne po 500 zł
miesięcznie)

II instancja

5000 zł (płatne po 500 zł
miesięcznie)

5000 zł (płatne po 500 zł
miesięcznie

5000 zł (płatne po 500 zł
miesięcznie)

300 zł – Warszawa + do
500 zł - Łódź
800 zł – inne miasta

300 zł – Warszawa + do
100 km od Warszawy
500 zł - Łódź
800 zł – inne miasta

300 zł – Warszawa + do
100 km od Warszawy
500 zł - Łódź
800 zł – inne miasta

16.000 zł

27.000 zł

35.000 zł

Każdorazowy udział
100 km od Warszawy
w rozprawie

Premia za sukces

WYNAGRODZENIE
KANCELARII
STANOWI
RÓWNIEŻ
POŁOWA
WYEGZEKWOWANYCH KOSZTÓW ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO.

ZASĄDZONYCH
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III. KOSZTY SĄDOWE
Na koszty postępowania przed sądem w I instancji składa się:
1) opłata sądowa od pozwu w wysokości 5% roszczenia, nie więcej niż 1000 zł (w przypadku gdy
kredytobiorca jest konsumentem),
2) 17,00 zł - opłata skarbowa od każdego pełnomocnictwa,
3) ewentualny koszt opinii biegłego.
Na koszty postępowania przed sądem w II instancji składa się:
1) opłata sądowa od apelacji w wysokości 5% roszczenia (jeśli apelację składa bank), nie więcej niż
1000 zł (w przypadku gdy skarżącym jest konsument),
IV. DOKUMENTY (CZYTELNE SKANY) NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA POZWU:
1) umowa kredytu wraz z załącznikami oraz zawartymi do niej aneksami (o ile takie były zawarte),
2) historia spłaty kredytu, przedstawiająca dane wskazane we wzorze wniosku o wydanie takiego
zaświadczenia — wzór do pobrania z http://nabank.info/wp-content/uploads/2019/02/wnioseko-zaświadczenie-o-historii-spłaty-kredytu.doc ,
3) skrócony odpis aktu małżeństwa jeżeli kredyt był spłacany w okresie, w którym kredytobiorca
pozostawał w związku małżeńskim,
4) najnowszy harmonogram spłaty kredytu lub inny dokument wykazujący wysokość należnej wg
banku raty,
5) wniosek o udzielenie kredytu (jeśli Państwo nim dysponujecie),
6) dyspozycje wypłaty kredytu (jeśli Państwo nimi dysponujecie),
7) numer księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
V. POSTANOWIENIA DODATKOWE
Sprawy wyjątkowo skomplikowane będą wyceniane indywidualnie.
VI. KALKULATOR PRZYBLIŻONYCH KORZYŚCI EKONOMICZNYCH.
W celu uzyskania informacji o przybliżonych korzyściach ekonomicznych z wygranej sprawy,
zachęcamy do skorzystania z kalkulatorów, które można pobrać z http://nabank.info/wpcontent/uploads/2020/08/kalkulator-CHF-raty-równe.xlsx (kalkulator dla kredytów spłacanych w
ratach równych (annuitetowych) oraz http://nabank.info/wp-content/uploads/2020/08/kalkulatorCHF-raty-malejące.xlsx (kalkulator dla kredytów spłacanych w ratach malejących).
Narzędzia te pozwalają w prosty sposób wyliczyć kwotę obniżenia zadłużenia, sumę nadpłat na ratach
oraz wysokość raty po „odfrankowieniu” kredytu oraz kwotę obniżenia zadłużenia w przypadku
uznania umowy za nieważną.
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VII. NASZE DOTYCHCZASOWE SUKCESY.
Kancelaria jako jedna z pierwszych na rynku podjęła się problematyki tzw. kredytów „we frankach”.
Prowadząc postępowania sądowe już od 2015r. zdążyliśmy wypracować własną autorską
argumentację, która zaowocowała m. in. pierwszym w Polsce wyrokiem Sądu Apelacyjnego
stwierdzającym w całości nieważność umowy kredytu, a także pierwszym w Polsce wyrokiem
stwierdzającym nieważność umowy o tzw. kredyt denominowany. Największym jednak naszym
sukcesem było doprowadzenie do wydania przez Sąd Najwyższy wyroku uznającego kredyt
denominowany za kredyt złotowy. Stosując wielowątkową argumentację uzyskaliśmy nadto szereg
innych korzystnych wyroków (w tym prawomocnych), zarówno dotyczących kredytów
indeksowanych, jak i denominowanych. Przykładowe wyroki w sprawach naszych Klientów
opublikowane zostały na stronie http://nabank.info/kredyty-w-chf/dlaczego-warto-nam-zaufac/.
Wspólnicy Kancelarii należą do Forum Prawników Finansowych – stowarzyszenia zrzeszającego
radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w sporach z instytucjami finansowymi.
VIII. BLOG PRAWNICZY „KONIEC Z CHF”.
Zachęcamy do lektury naszego bloga prowadzonego na stronie www.konieczchf.pl. Blog zawiera
szereg wpisów mających na celu wyjaśnianie w przystępny sposób skomplikowanej materii, jaką są
kredyty powiązane z walutą obcą.

Oferta jest ważna do dnia 31 lipca 2020r.
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