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Podstawowe
informacje
Jeśli należysz do grona osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich i pomimo regularnego
spłacania zobowiązań przez lata Twoje zadłużenie wobec banku jest wyższe niż w momencie zaciągania
kredytu, nie jesteś sam. Problem ten może dotyczyć ok. 900 000 do 1 000 000 umów, a niekorzystne skutki
finansowe mogą z kolei dotyczyć nawet 4 000 000 osób. Pomożemy Ci rozwiązać problemy z bankiem:
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Zmniejsz swój dług wobec banku
Odzyskaj część wpłaconych rat
Unieważnij klauzule niedozwolone
Odzyskaj różnice kursowe (spready walutowe)
Odzyskaj ubezpieczenie niskiego wkładu

Kim jesteśmy?
Jesteśmy kancelarią prawną z ponad 12-letnim doświadczeniem, w reprezentowaniu
konsumentów w sporach z dużymi korporacjami. Przez lata uzyskaliśmy wiele korzystnych
wyroków m. in. przeciwko Lotnisku Ławica w Poznaniu, Lotnisku Okęcie w Warszawie,
ubezpieczycielom etc. W związku z kolejnymi prośbami swoich klientów, prowadzimy również
szereg spraw przeciwko bankom udzielającym kredytów frankowych. Dzięki innowacyjnemu
podejściu, pracy w zespołach i know-how, jako jednym z nielicznych, udało nam się już
prawomocnie odzyskać część środków zapłaconych przez klienta nierzetelnemu bankowi.
Kancelaria, na różnym etapie, reprezentuje klientów m. in. przeciwko następującym bankom:









Bank Zachodni WBK (w tym dawny Kredyt Bank),
BPH (w tym dawny GE MONEY BANK),
Getin Noble Bank,
mBank,
Millennium,
Raiffeisen (w tym dawny Polbank EFG),
PKO BP ( w tym dawny Nordea Bank),
Santander Consumer Bank.

Zajmujemy się wszelkimi kwestiami od złożenia reklamacji/wezwania do zapłaty poprzez
prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego. Tworzymy rozwiązania na miarę
potrzeb naszych Klientów, uwzględniając ich sytuację.
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Od czego zacząć?
Sprawy „frankowe” ze względu na swoją specyfikę i stopień skomplikowania są często długotrwałe.
Dlatego też jak najszybsze podjęcie decyzji o dochodzeniu roszczeń jest kluczowe.
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Napisz do nas na adres biuro@wgpr.pl i opisz nam
swoją sprawę (podaj nam datę umowy, kwotę
udzielonego kredytu w złotówkach
i frankach, nazwę banku, informację czy umowa jest
wypowiedziana oraz czy jest wystawiony Bankowy
Tytuł Egzekucyjny. Możesz też od razu przesłać nam
skan swojej umowy.
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Po otrzymaniu Twojej umowy kredytowej, dokonujemy
bezpłatnie jej analizy.
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Gdy skończymy otrzymasz od nas informacje o:
- klauzulach niedozwolonych w umowie oraz podstawach do
stwierdzenia nieważności umowy, ew. dochodzenia tzw. nadpłat;
- strategii procesowej Kancelarii w odniesieniu do swojej umowy;
- możliwych skutkach zastosowania strategii, w tym skutkach
nieważności umowy;
- tym, jak i co należy przygotować aby złożyć pozew;
- wynagrodzeniu Kancelarii oraz kosztach postępowania i kosztach
zastępstwa procesowego;

Zgodnie z przyjętą strategią reprezentujemy Twoje
interesy przed wszystkimi instytucjami, dbając o to,
abyś odzyskał swoje pieniądze. Na każdym etapie
otrzymujesz od nas informacje o przebiegu sprawy.
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Na podstawie otrzymanych informacji podejmujesz
decyzję o dalszej współpracy. Jeśli będzie ona
pozytywna podpiszemy umowę na obsługę prawną,
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
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Skontaktuj się z nami!
mail: biuro@wgpr.pl
tel. 61 850 12 33
Pamiętaj! Wpis sądowy w sprawach przeciwko bankom nie może być większy niż 1 000 zł. Termin przedawnienia
wynosi 10 lat. Oznacza to, że raty zapłacone przed 10 laty i więcej ulegają przedawnieniu i kredytobiorca nie będzie
mógł ich skutecznie dochodzić na drodze sądowej. Dlatego tak ważne jest szybkie podjęcie działań!
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Przykładowa
sprawa

Pan Jan zaciągnął w 2008 r. kredyt w wysokości 300 000 zł (ok. 120 000 CHF) na okres 30 lat i zapłacił
ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w łącznej kwocie 6 300 zł.
Obecnie (w 2018 r.) według banku pozostało mu do spłaty 383 000 zł (94 500 CHF).
Jednakże po zakończonym i wygranym procesie:
- w przypadku unieważnienia umowy pozostanie mu do spłaty jedynie 117 000 zł, natomiast
- w przypadku „odfrankowienia” 165 000 zł.
Oznacza to, że jego oszczędności w przypadku unieważnienia całej umowy wyniosą aż 272 300 zł,
z kolei w przypadku unieważnienia klauzul niedozwolonych 224 300 zł.
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Wynagrodzenie
dla kancelarii

Kwota wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem. Zależna jest ona bowiem od rodzaju
prowadzonych działań. Po bezpłatnym przeanalizowaniu umowy i ustaleniu strategii Klient jest informowany o
kosztach i czasie trwania sprawy. Co ważne, oferujemy możliwość rozłożenia wynagrodzenia kancelarii na
raty.

Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź ile możesz zyskać:
Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. k.
ul. Grudzieniec 64
60-601 Poznań

mail: biuro@wgpr.pl
tel. 61 850 12 33
www.wgpr.pl

