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WAKACJE KREDYTOWE

w zależności od banku trwają od 1 do 6 

miesięcy

CZAS TRWANIA

banki oferują odroczenie kapitału i odsetek 

(kapitalizacja) lub samego kapitału

ODROCZENIE ZAPŁATY

każda z oferowanych wersji odroczenia 

powoduje zwiększenie kosztów kredytu

WYŻSZE RATY

przez okres wakacji banki naliczają odsetki

WARUNKI

do banku należy złożyć wniosek i wybrać jeden z wariantów oferowanych przez bank

WNIOSEK O WAKACJE



AKTUALNA SYTUACJA - SĄDY

Dokumenty

Analiza

umowy

Historia

spłaty

Wyliczenia

Pozew

1) umowa

2) aneksy do umowy

3) regulamin kredytu. 

Każda umowa

zawiera

klauzule

niedozwolone

1) wniosek

2) koszt

3) czas

Analityk wylicza

wysokość

roszczenia 

przysługującego

kredytobiorcy

przygotowanie pozwu

dobór argumentacji

uzupełnienie 

o wyliczenia



PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

01 10, 3 a może 6 lat?

Od czego zacząć?

03 Terminy przedawnienia mogą być liczone 

odmiennie w zależności od rozstrzygnięcia sądu

Nieważność a odfrankowienie

05 Czy warto składać zawezwanie do próby ugodowej?

Przerwanie biegu przedawnienia

02sądy nie posiadają jednolitej koncepcji na ustalenie 

terminu biegu przedawnienia

Od kiedy liczymy termin?

04Możliwe jest potrącenie wzajemnych roszczeń

Potrącenie



ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA

Uprawdopodobnienie 

istnienia roszczenia

Roszczenie

Wykazanie interesu

prawnego w udzieleniu

zabezpieczenia

BPH, GETIN?

Interes prawny

Zaprzestanie spłat?

Wpłaty do depozytu?

Sposób zabezpieczenia

Każdy bank

Decyduje saldo rozliczenia

Rozliczenie stron



ZAPRZESTANIE SPŁATY

Co ryzykujemy?

Nadpłata rat

Dwa procesy
Spłata w CHF

BIK Kredyty Leasingi telefon

internet

Oczekiwanie na wytoczenie sprawy przez 

bank nie rozwiąże całkowicie problemu 

dotyczącego zawartej umowy

Wyrok oddalający powództwo banku nie 

rozstrzyga definitywnie o nieważności 

umowy

Przy „odfrankowieniu” nie ma miejsca na 

spłaty rat w CHF

Jak rozliczyć spłaty w CHF aby sąd nie 

przyznał racji bankowi



WYROKI SN

BPH

możliwe odfrankowienie 

kredytu denominowanego

istota pouczenia o ryzyku 

walutowym

ING

wykładnia prawa UE

wyjaśnienie prymatu TSUE

.wyjaśnienie istoty abuzywności

KREDYT BANK

kredyt indeksowany

nieważność

teoria dwóch kondykcji

Bank Zachodni WBK

kredyt „przewalutowany” na CHF

zasady indywidualnych negocjacji

co dalej z aneksem

NORDEA

kredyt denominowany

odfrankowienie lub

nieważność

IV CSK 

309/18

V CSK 

347/18
V CSK 

382/18

IV CSK 

13/19

II CSK 

483/18



ROZLICZENIE Z BANKIEM

SPŁATY W CHF
zwrot w walucie

potrącenie CHF z PLN

jaki kurs waluty?

WYNAGRODZENIE
czego żąda bank

jakie przysługują zarzuty

zapytanie prawne do TSUE

ODFRANKOWIENIE
nadpłata

obniżenie raty

obniżenie salda

UNIEWAŻNIENIE
rozliczenie salda

dwie teorie

termin rozliczenia
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