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czarny czwartek

Kredyty we frankach szwajcarskich stały się 
najpopularniejszymi kredytami walutowymi w 
Polsce. 

Ze względu na niskie i stabilne stopy pro-
centowe w Szwajcarii ich oprocentowanie było 
niższe niż kredytów w złotych. Mniejsze odset-
ki przekładały się na niższą ratę kredytu, co dla 
wielu osób było ważne również z punktu widze-
nia zdolności kredytowej, gdyż w jej badaniu 
banki biorą pod uwagę obciążenie dochodów 
kosztami obsługi kredytu. 

Jak się bowiem okazywało, osobom, które 
nie miały wystarczającej zdolności kredytowej 
aby spłacać kredyty w złotówkach, oferowano 
zaciągnięcie takiego samego kredytu we franku 
szwajcarskim. W owym czasie nie uwzględnio-

no ryzyka związanego z wahaniem kursu walu-
ty, co wskutek uwolnienia kursu franka przez 
szwajcarski bank federalny doprowadziło do na-
głego wzrostu kursu franka, a w konsekwencji 
– do zwiększenia kosztu kredytu w przeliczeniu 
na złotówki. 

Zdecydowana większość kredytobiorców 
frankowych otrzymuje przychody w polskiej 
walucie, nagle stanęli więc przed konieczno-
ścią ponoszenia kosztu raty w wysokości nawet 
dwukrotnie wyższej, aniżeli miało to miejsce w 
momencie zaciągania kredytu. W chwili obec-
nej, w przypadku kredytów hipotecznych często 
wartość kredytu jest wyższa od wartości kupio-
nych za nie nieruchomości, mimo wielu lat spła-
ty.

W roku 2005, średni kurs franka wynosił 
2,70 zł i sukcesywnie spadał. Trzy lata później, w 
roku 2008 frank szwajcarski osiągnął rekordowe 
notowania poniżej 2,00 zł za franka szwajcar-
skiego. Następnie rozpoczął się proces umac-
niania CHF i waluta ta szybko drożała osiągając 
kolejno w lutym 2009 roku średni wynik 3,10 zł, 
w sierpniu 2011 roku 3,90 zł. Największy skok 
tej waluty miał miejsce 15 stycznia 2015 roku, 
gdzie przekroczył historyczny poziom 4,30 zł. 
To co stało się z frankiem szwajcarskim w ostat-
nich kilku latach było sytuacją nadzwyczajną, 
a dzień w którym Szwajcarski Bank Narodowy 
uwolnił swoją walutę określane jest nawet przez 
niektórych ekonomistów „czarnym czwartkiem”, 
czym nawiązują do kryzysu na giełdzie nowojor-
skiej, do którego doszło w 1929 roku. Podczas 
gdy politycy debatują o problemach „frankowi-
czów”, około 700 000 rodzin i singli regularnie 
spłaca swoje raty ale wiele gospodarstw już 

dawno zaprzestało spłaty i boryka się obecnie 
z problemem komornika. Dzięki tym regularnym 
spłatom, z miesiąca na miesiąc spada saldo za-
dłużenia we frankach. 

Dane NBP wskazują, że przez 12 miesięcy 
(wrzesień 2015 – wrzesień 2016), został spła-
cony kapitał o wartości około 5,2 mld zł (1,3 mld 
CHF). Niestety do zwrotu zostały jeszcze 132 
mld zł (ok. 33 mld CHF). Już za rok zadłużenie 
frankowiczów, nadal będzie wyższe niż obecnie, 
jeśli kurs CHF wzrośnie do 4,50 zł. 

DoBre Złego  
początki
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kLAUzULE ABUzYWNE  
CZYLI NIeDoZWoLoNe

Podstaw do skutecznego kwestionowania zawartych umów kredytowych 
dostarczyły same banki, bowiem okazało się, że umowy frankowe są wręcz 
naszpikowane klauzulami niedozwolonymi. Podstawą do uznania postanowie-
nia umownego za klauzulę niedozwoloną jest:

Pierwszy warunek w przypadku umów kre-
dytowych jest spełniony, gdyż bank jako przed-
siębiorca proponował kredytobiorcom gotowy 
wzorzec umowy na który konsument nie miał 
wpływu. Jeśli chodzi o sprzeczność z dobrymi 
obyczajami w przypadku klauzul waloryzacyj-
nych bank przyznał sobie prawo do jednostron-
nego kształtowania sytuacji finansowej i okre-
ślenia należności przysługujących wobec banku 

ponieważ mógł w dowolny sposób kształtować 
kurs waluty w tabeli kursowej. W Sądzie okrę-
gowym w Warszawie został powołany wydział 
ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 
zajmuje się nieuczciwymi praktykami i zapisami 
umownymi, które stosowane są w umowach i 
orzeka o ich niezgodności z prawem.

W przypadku kredytów udzielonych w wa-
lucie obcej, najistotniejszymi klauzulami nie-
dozwolonymi są klauzule wpisane do rejestru 
klauzul niedozwolonych pod numerem 3178 i 
3179. Dotyczą one swobodnego ustalania przez 
bank kursów walut, po których przeliczane są 
wypłata kredytu i spłata rat kapitałowo – od-
setkowych. Wyjaśnić w tym miejscu należy, 
iż kredyt udzielany w walucie obcej może być 
kredytem indeksowanym lub denominowanym. 
Kredyt indeksowany w walucie obcej to ro-
dzaj kredytu walutowego, w którym wysokość 
zadłużenia w walucie obcej obliczana jest we-
dług kursu kupna waluty w momencie wypłaty 

środków. W przypadku kredytu indeksowanego 
w umowie kredytowej zostaje wpisana odpo-
wiednia ilość złotych, taka jaka została przyzna-
na. Jednak nie ma w niej informacji, ile będzie 
wynosiło ostateczne zadłużenie wyrażone w 
walucie obcej. Kredyt denominowany w walucie 
obcej to kredyt walutowy, w którym wysokość 
zadłużenia w walucie obcej obliczana jest we-
dług kursu kupna waluty w dniu podpisywania 
umowy kredytowej. Kredyt wypłacany jest po 
kursie waluty z dnia wypłaty. Chodzi o to, że je-
śli w międzyczasie tj. od dnia złożenia wniosku 
do dnia uruchomienia kredytu kurs waluty spad-
nie, wtedy wypłacona w złotych kwota będzie 

WYPłATA, A SPłATA KreDYTU

1) Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parame-
trów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), 
którego waluta jest podstawą indeksacji.

2) (…) oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.

3) Stopa procentowa kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania umowy w przypadku 
zmiany co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i 
kapitałowego:

a) oprocentowania lokat międzybankowych (WIBID/WIBOR),

b) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa,

c) zmiany stop procentowych NBP oraz w zakresie wynikającym ze zmian tych parametrów.
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W związku z powyższym, za niedozwolone uznane zostały postanowienia o 
brzmieniu: „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wy-
płaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów 
Walut Obcych obowiązującej w Banku (…) w dniu uruchomienia kredytu lub 
transzy” i „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota 
raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w 
Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z 
dnia spłaty”.

W przypadku kredytów udzielonych w wa-
lucie obcej, najistotniejszymi klauzulami niedo-
zwolonymi są klauzule wpisane do rejestru klau-
zul niedozwolonych pod numerem 3178 i 3179. 
Dotyczą one swobodnego ustalania przez bank 
kursów walut, po których przeliczane są wypła-
ta kredytu i spłata rat kapitałowo – odsetko-
wych. Wyjaśnić w tym miejscu należy, iż kredyt 
udzielany w walucie obcej może być kredytem 
indeksowanym lub denominowanym. Kredyt 
indeksowany w walucie obcej to rodzaj kredytu 
walutowego, w którym wysokość zadłużenia w 
walucie obcej obliczana jest według kursu kupna 
waluty w momencie wypłaty środków. W przy-
padku kredytu indeksowanego w umowie kre-
dytowej zostaje wpisana odpowiednia ilość zło-
tych, taka jaka została przyznana. Jednak nie ma 
w niej informacji, ile będzie wynosiło ostateczne 
zadłużenie wyrażone w walucie obcej. Kredyt 
denominowany w walucie obcej to 
kredyt walutowy, w 
którym 

wysokość zadłużenia w walucie obcej obliczana 
jest według kursu kupna waluty w dniu podpi-
sywania umowy kredytowej. Kredyt wypłacany 
jest po kursie waluty z dnia wypłaty. Chodzi o 
to, że jeśli w międzyczasie tj. od dnia złożenia 
wniosku do dnia uruchomienia kredytu kurs 
waluty spadnie, wtedy wypłacona w złotych 
kwota będzie niższa niż wnioskowana. Może się 
zdarzyć tak, że mimo zaciągnięcia konkretnej 
kwoty kredytu kupujący otrzyma niższą kwotę 
a brakujące środki będzie musiał dołożyć z wła-
snej kieszeni. W odwrotnym przypadku wzrostu 
kursu waluty obcej (osłabienia złotego), bank 
wypłaci kredytobiorcy większą kwotę od tej o 
którą się starał we wniosku kredytowym.

Co możesz zrobić?
Jeśli uważasz, że postanowienia dotyczące wypłaty i spłaty kredytu w zakresie 

przeliczania kredytu i spłaty rat kapitałowo – odsetkowych odpowiadają tym za-
kwestionowanym przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, możesz zwró-
cić się do sądu o ustalenie aktualnej wartości zobowiązania. Ustalenie to będzie 
miało na celu obliczenie pozostałego do spłaty kredytu, bez stosowania niedo-
zwolonych klauzul indeksacyjnych, a więc pomniejszeniu uzyskanego kredytu 
w złotówkach o spłaty dokonane w złotówkach, bez dokonywanych przez bank 
technicznych zabiegów kilkukrotnego przeliczania rat. W przypadku kredytu już 
spłaconego, masz uprawnienie do domagania się zwrotu części spłaty, w zakresie 
odpowiadającym niedozwolonym przeliczeniom i nienależnemu wynagrodzeniu 
pobranemu przez bank z tego tytułu.

niższa niż wnioskowana. Może się zdarzyć tak, 
że mimo zaciągnięcia konkretnej kwoty kredy-
tu kupujący otrzyma niższą kwotę a brakujące 
środki będzie musiał dołożyć z własnej kieszeni. 
W odwrotnym przypadku wzrostu kursu waluty 

obcej (osłabienia złotego), bank wypłaci kredy-
tobiorcy większą kwotę od tej o którą się starał 
we wniosku kredytowym.
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DoDATKoWY PrZYCHóD 
BANKU, CZYLI sprEAd
oprócz wahania kursu walut istotnym pro-

blemem stał się również spread. Sam termin 
„spread” oznacza różnicę między ceną kupna, a 
ceną sprzedaży jakichś aktywów, a gdy dodamy 
przymiotnik „walutowy”, oznaczać to będzie, 
że w grę wchodzi różnica między ceną kupna, a 
ceną sprzedaży waluty. Jeśli więc bank kupuje 
jakąś walutę po 3 zł za jednostkę, a sprzeda-
wać ją będzie po 3,10 zł, to te 10 groszy różni-
cy będzie spreadem walutowym. Cena kupna 
waluty jest zawsze niższa niż cena sprzedaży, 
ponieważ bank chce kupić taniej a sprzedać 
drożej. Spread walutowy jest zatem zyskiem 
banku, a kosztem klienta. Banki w sposób do-
wolny i swobodny ustalały obowiązujące ich 
kursy kupna i sprzedaży walut. Kredytobior-
cy nie byli informowani o sposobach, me-
chanizmach czy wytycznych obowiązujących 
podczas kształtowania wysokości waluty, co 
doprowadziło do istotnych nadużyć ze strony 
banków na niekorzyść klientów. Ustawodawca 
zaniepokojony nieuczciwymi praktykami ban-
ków pozwalającymi na uzyskiwanie przez banki 
nieuzasadnionych dodatkowych przychodów, 
wprowadził regulację ograniczającą 
uzyskiwanie dochodu ze 
spreadu, 

zgodnie z którą banki zobowiązane są wska-
zać: „w przypadku umowy o kredyt denomi-
nowany lub indeksowany do waluty innej niż 
waluta polska, szczegółowe zasady określania 
sposobów i terminów ustalania kursu wymiany 
walut, na podstawie którego w szczególności 
wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat 
kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeli-
czania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu”. 
Niestety nie każdy bank wprowadził te zmiany 
w umowach, a jeśli się pojawiły, to w takiej for-
mie, by były na niekorzyść kredytobiorcy, tj. że 
spłata w walucie obcej mogła nastąpić tylko w 
przypadku całości kredytu. oczywiście spłata 
ratalna nie wchodziła tutaj w grę – była możli-
wa, jednak tylko w złotówkach. W końcu bank 
nie mógł pozwolić sobie na utratę dodatkowe-
go i łatwego zarobku.

Co możesz zrobić?
Walcząc o swoje prawa, możesz również podnieść, iż uzyskiwane przez bank 

korzyści, które nie mieszczą się w definicji odsetek i prowizji, nie zasługują na 
uwzględnienie. W związku z tym , iż spready były ustalane w sposób sprzecz-
ny z obowiązującym prawem, a świadczenia pobrane z tytułu ich stosowania 
są świadczeniami nienależnymi, banki są zobowiązane do ich zwrotu. Chociaż 
ustawa prawo bankowe, jak również Kodeks cywilny nie zawierają definicji 
„opłaty” i „prowizji”, orzecznictwo wypracowało własne pojęcie opłaty i prowi-
zji, zgodnie z którymi „opłata” to kwota pieniężna określonej, stałej wysokości 
wypłacana za pewne świadczenia, czynności, usługi, za prawo do czegoś itp., 
natomiast „prowizja” to określone procentowo wynagrodzenie za pośrednictwo 
w jakiejś transakcji handlowej bądź innego rodzaju działanie. Nie można więc 
uznać uzyskiwanych przez bank zysków z tytułu spreadu i stosowania różnych 
kursów walut (kupna/sprzedaży) za opłatę lub prowizję, gdyż tylko to uzasad-
niałoby ponoszenie tych kosztów przez kredytobiorcę.
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NiEkorzYstNE zAsAdY 
oProCeNToWANIA KreDYTóW

W wielu umowach kredytowych można spotkać zapis, zgodnie z którym 
zmiana wysokości oprocentowania może nastąpić w przypadku wystąpie-
nia okoliczności, które nie są opisane w sposób jasny i precyzyjny. Przykła-
dowo za klauzule niedozwolone uznane zostały następujące postanowienia: 

1) Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany para-
metrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w 
Ue), którego waluta jest podstawą indeksacji.

2) (…) oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.

3) Stopa procentowa kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania umowy w przypad-
ku zmiany co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pienięż-
nego i kapitałowego:

a) oprocentowania lokat międzybankowych (WIBID/WIBor),

b) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa,

c) zmiany stop procentowych NBP oraz w zakresie wynikającym ze zmian tych parame-
trów.

Dowolność w zakresie podejmowania decyzji 
co do dokonania korekty wysokości oprocento-
wania kredytu przysparza bankom niczym nie-
uzasadnionych korzyści kosztem konsumentów. 
Ponadto postanowienia te są na tyle nieprecy-
zyjnie i ogólnikowe, że nie podają okoliczności, 
przy zaistnieniu których wysokość oprocento-
wania może ulec zmianie. W takiej sytuacji bank 
na ich podstawie ma możliwość kształtowania 
wysokości oprocentowania kredytu według 
własnego uznania i w dowolnym momencie, co 
zdaniem sądu należy uznać za niedopuszczalne. 
Co również istotne, precyzyjne określenie prze-
słanek zmiany oprocentowania kredytu powo-
duje, iż kredytobiorca ma wiedzę, czy nastąpi 
zmiana oprocentowania kredytu i  ewentualnie 
w jakiej wysokości, w przeciwnym bowiem razie 
nie będzie miał możliwości analizy zasadności 
dokonanej zmiany oprocentowania, a tym sa-
mym nie będzie w stanie ocenić jej prawidłowo-
ści. Zawierając umowę kredytu według zmien-

nego oprocentowania należy liczyć się z tym, 
że oprocentowanie to może ulec zmianie, jed-
nakże kredytobiorca nie może zostać pozbawio-
ny możliwości kontrolowania zasadności tych 
zmian. Istotnym jest, iż równolegle ze wzrostem 
waluty franka szwajcarskiego nastąpił spadek 
wskaźnika LIBor, który jest uwzględniany przy 
obliczaniu oprocentowania kredytu. LIBor 
oznacza stopę procentową kredytów udziela-
nych na rynku międzynarodowym w Londynie, 
która każdorazowo jest ustalana o godzinie 
11:00. Cechą kredytów udzielanych w walucie 
obcej jest właśnie określanie oprocentowania 
według wskaźnika LIBor. Kredyty złotówkowe 
ustalane są na podstawie wskaźnika WIBor, 
który określa stopę procentową kredytów na 
rynku polskim



C
o 

m
oż

es
z 

zr
ob

ić
 z

 k
re

dy
te

m
 w

e 
fr

an
ka

ch
? 

- p
or

ad
ni

k 
eM

ed
ia

to
r.p

l

8

Co możesz zrobić?

Pracownicy banku ani doradcy finansowi 
przy udzielaniu kredytu we frankach nie przed-
stawiali przyszłym klientom zagrożeń jakie nie-
sie ze sobą zaciągnięcie kredytu w walucie obcej. 
Przedstawiając swoje oferty banki nie prze-
prowadzały właściwych symulacji i nie przed-
stawiały wyliczeń co do wysokości kredytu w 
przypadku znacznych wahań kursów a jedynie 
co do wysokości rat, okresu spłaty i to każdo-
razowo przy założeniu stałej wysokości kursu 
waluty, ewentualnie z uwzględnieniem różnic w 
kursach walut jakie miały miejsce na przestrze-
ni ostatnich 12 miesięcy. Faktem powszechnie 

znanym jest, że każda z walut ma swoje waha-
nia, jednakże mieszczą się one zawsze w pew-
nych granicach. Komisja Nadzoru Finansowego 
w marcu 2006 roku ustanowiła zbiór dobrych 
praktyk w zakresie należności banków wynika-
jących z udzielonych kredytów hipotecznych 
zwany rekomendacją S. Na jej podstawie ban-
ki zostały zobligowane do zapewnienia swoim 
klientom rzetelnej i kompleksowej informacji na 
temat warunków realizacji umowy kredytowej. 
Najważniejsze z nich stanowią, że :

NIerZeTeLNe  
iNformoWANiE

Ujemny LIBOR powinien doprowadzić do obniżenia rat kredytowych, jed-
nakże analiza dokonana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  jed-
noznacznie wskazała, że banki nie uwzględniały ujemnych notowań LIBOR i 
utrzymywały wysokość rat na niezmienionym poziomie. Udowodnienie bankom 
takich praktyk może być podstawą roszczenia o ponowne przeliczenie wartości 
kredytu przy uwzględnieniu ujemnej stawki LIBOR, a więc będzie prowadziło 
bezpośrednio do obniżenia rat kredytu i zaliczenia dokonanych nad-
płat na poczet istniejącego długu. Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów zapowiedział objęcie nadzoru nad tymi 
praktykami naruszającymi zbiorowe interesy kon-
sumentów i wymierzył już pierwsze kary 
dla banków. 
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1) „Kredyty walutowe, indeksowane lub denominowane w walutach obcych po-
winny być produktem oferowanym wyłącznie klientom uzyskującym trwałe do-
chody w walucie kredytu, zapewniające regularną obsługę i spłatę kredytu”;

2) „Badając zdolność kredytową kredytobiorcy, wnioskującego o kredyt, pożycz-
kę lub inny produkt, którego wartość uzależniona jest od kursów walut obcych, 
bank powinien uwzględnić ryzyko kursowe wynikające z wahań kursu złotego wo-
bec walut obcych i jego wpływ na zdolność kredytową kredytobiorcy”;

3) „rekomenduje się, aby bank w przypadku udzielania kredytów w walutach 
obcych analizował zdolność kredytową klienta przy założeniu, że stopa procento-
wa dla kredytu walutowego jest równa co najmniej stopie procentowej dla kredytu 
złotowego, a kapitał kredytu jest większy o 20%”;

4) „rekomenduje się, aby bank przedstawiając klientowi ofertę kredytu, pożycz-
ki lub innego produktu, w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej wyli-
czał kwotę i koszty kredytu wg aktualnych kursów walut stosowanych przez bank 
oraz informował klienta o kosztach obsługi ekspozycji kredytowej w wypadku nie-
korzystnej dla klienta zmiany kursu walutowego i spreadu walutowego. Informacje 
takie mogą być przekazane na przykład w postaci symulacji wysokości rat kredytu. 
Informacje przekazywane klientowi powinny w szczególności zawierać:

a. Koszty obsługi ekspozycji kredytowej przy aktualnym poziomie kursu złotego 
do waluty ekspozycji kredytowej, bez zmian poziomu stóp procentowych.

b. Koszty obsługi ekspozycji kredytowej, przy założeniu, że stopa procentowa 
dla waluty ekspozycji kredytowej jest równa stopie procentowej dla złotego, a ka-
pitał ekspozycji kredytowej jest większy o 20%.

c. Koszty obsługi ekspozycji kredytowej przy deprecjacji kursu złotego do wa-
luty ekspozycji kredytowej w skali odpowiadającej różnicy między maksymalnym i 
minimalnym kursem złotego do waluty ekspozycji kredytowej w ciągu ostatnich 12 
miesięcy, bez zmian poziomu stóp procentowych.

d. Koszty obsługi ekspozycji kredytowej przy zmianie spreadu walutowego w 
skali odpowiadającej różnicy między maksymalnym i minimalnym spreadem wa-
lutowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, bez zmian poziomu stóp procentowych i 
zmiany kursów walutowych.”

Przedstawione rekomendacje wskazują jak 
wiele zaniedbań po stronie banków miało miej-
sce przy przedstawianiu ofert potencjalnym 
klientom. Linia obrony przedstawicieli sekto-
ra bankowego z pewnością będzie się opiera-
ła o szereg dokumentów regulujących sposób 
przedstawiania ofert, jednakże nie będą one w 
stanie wykazać, iż dopełniły wszystkich wyma-
ganych formalności. Praktyka i doświadczenie 

życiowe jednoznacznie bowiem wskazują, że 
kredyty walutowe były najchętniej udzielanymi 
przez banki kredytami.
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rADY dLA ciEBiE

Warto zawrzeć aneks z bankiem, aby spłacać kredyt we franku szwajcar-
skim zamiast w złotówkach, jak do tej pory. Aby uniknąć kosztów ogrom-
nego spreadu można rozważyć korzystanie z internetowego kantoru walu-
towego. Z pewnością zmniejszy to obciążenie domowego budżetu. Ważne 
aby nie kupować franków w jednym dniu pod koniec miesiąca. Najlepszym 
rozwiązaniem jest kupno waluty w małych partiach, kilka razy w miesiącu, 
tak by uniknąć ryzyka słabego kursu.

gdy kurs franka jest korzystny, warto kupić go więcej – ponad kwotę raty 
– by mieć zapas na gorszy okres kursu walut. Dzięki temu podczas zwyżki 
franka szwajcarskiego będzie można ominąć jego zakup w kolejnym, gor-
szym miesiącu.
Pamiętaj, jeśli masz choćby trochę oszczędności – przekazuj je na kupno 
waluty. Płacąc frankiem, oszczędzisz złotówek.

„Banki będą elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację na rynku, 
umożliwiając niektórym klientom zmianę terminów i wysokości rat kredy-
towych.” – Mieczysław groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich.
Zapewnia nas również o tym, że do interesu banków nie należy zwiększa-
nie zaległości w spłacie kredytu. Mogłoby to oznaczać brak dopływu za-
planowanych wcześniej przychodów. Więc jest możliwość wywalczenia 
przedłużenia okresu kredytowania. Możliwe, że niektórzy będą mogli liczyć 
na przyznanie czasowego zawieszenia konieczności spłaty części zadłużeń, 
czyli tzw. karencji w spłacie kredytu.
Warto zajrzeć do umowy zanim przystąpi się do negocjacji z bankiem i 
sprawdzić zapisy dotyczące karencji bądź przedłużenia okresu kredytowa-
nia. Większe szanse na przychylność banku mają Ci, którzy posiadają dobrą 
historię kredytową oraz terminowo spłacają swoje raty.

ScenariuSz awaryjny

ratunkowa rezerwa

negocjuj
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W 2015 roku ustawodawca obniżył dotychczasowe opłaty sądowe, które 
przy złożeniu pozwu zobowiązany był pokryć kredytobiorca. obecnie opła-
ta od pozwu dla kredytobiorcy będącego konsumentem wynosi 5% war-
tości sporu, jednakże nie może być ona niższa niż 30 złotych i wyższa niż 
1.000,00 zł. W poprzednim stanie prawnym nie funkcjonowało ustawowe 
ograniczenie do kwoty 1.000,00 zł wobec czego kredytobiorca zmuszony 
był ponieść pełną opłatę, która przykładowo przy pozostałym do spłaty 
kredycie w wysokości 300.000,00 zł wynosiła 15.000,00 zł.

Indywidualna analiza zawartej umowy kredytowej dokonana przez pro-
fesjonalnego pełnomocnika z pewnością może pomóc wielu kredytobior-
com w dochodzeniu swoich praw. Umiejętne zredagowanie zarzutów oraz 
przedstawienie wniosków dowodowych są kluczem do sukcesu w prowa-
dzeniu sporu z bankiem. Mając za przeciwnika tak potężne korporacje ja-
kimi są banki wraz ze sztabem obsługujących je prawników, należy zacho-
wać szczególną ostrożność przy prowadzeniu sporu sądowego. Zawiłość 
zagadnień prawa bankowego, specyficzny język i wymogi proceduralne 
są często dla kredytobiorców znacznym utrudnieniem dla prawidłowego 
prowadzenia postępowania, dlatego udział wykwalifikowanego prawnika 
wydaje się być niezbędny dla zapewnienia sobie równorzędnej pozycji i 
zwiększenia szansy na wygranie w sporze z bankiem.

zmiany na pluS

powierz Sprawę profeSjonalnemu  
pełnomocnikowi
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Obawiasz się, czy w Twojej umowie kredytowej 
zawarte są klauzule niedozwolone?  
skontaktuj się z nami. 

skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy kredytowej

Wyślij swoją umowę kredytową 
na adres:  biuro@emediator.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego 
na stronie internetowej emediator.pllub

Usługę przewalutowania kredytu w obcej walucie można zakupić także w naszym 
sklepie internetowym dostępnym pod adresem: sklep.emediator.pl

PrZeWALUToWANIe KreDYTU Do 200 TYS. Zł

zamów >>
PrZeWALUToWANIe KreDYTU PoWYżeJ 200 TYS. Zł

zamów >>

biuro@emediator.pl (+48) 32 420 27 00 www.emediator.pl
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