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Prolog: 
Był marzeniem, celem ich życia. 

Pracowali cieżko w pocie czoła, zeby go zdobyć. 

W zasadzie to był dorobek 2 pokoleń. 

Wreszcie udało się. 

Przedmiot ich długoletnich marzeń się ziścił. 

Wyśniony domek w górach. 

Pozytywna decyzja kredytowa, i bez zastanowienia złożone 

podpisy. 

Tak bardzo chcieli się w końcu usamodzielnić. 

Mowa o pewnym młodym malżeństwie na Podbeskidziu. 

Zbyt pochopna decyzja, która sprawiła żę są uwiązani w 

kredytach na długie lata. 



Z pomocą przyszedł "specjalista" od kredytów hipotecznych. 

Doradził, że kredyt hipoteczny na 30 lat wzięty we Franku 

szwajcarskim to zdecydowanie najkorzystniejsza oferta na 

tamten moment. 

Gdyby wtedy wiedzieli, że w czasem ich życie zmieni sie w 

koszmar, a wymarzony dom, bedzie obiektem żalu, lez i 

bardzo ciężkiej pracy pewnie nie podjeli by tak pochopnie 

decyzji. 

Z perspektywy 10lat sumiennie spłacając raty kredytu, znowu 

stoją w punkcje wyjścia. 

Kwota do spłaty co najmniej jak w dniu podpisania umowy. 

Historia jakich wiele, jednak wszystko wskazuje że będzie 

miała pozytywne zakończenie. 

 

 

 

 



Szansa dla frankowiczów : 

 

Na początku pazdziernika 2019r TSUE ogłosił wyrok. 

Wyrok z sprawie frankowiczów. 

Ułatwi on polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, oraz sędziom 

podejmowanie słusznej i jedynej decyzji. 

Mozliwość przewalutowania kredytu w CHF na PLN jest już w zasięgu ręki. 

Usunięcie wpisów które są niedozwolone z umów kredytowych może 

doprowadzić do ich unieważnienia. 

Młodzi ludzie mogą wreszcie ruszyć na batalie z bankiem. 

Chcesz zrobić podobnie? 



Zapoznaj się jakie dokumenty musisz 

zgromadzić. 

 

Aby można było zacząć wojować z bankiem musimy przygotować: 

● umowa kredytowa 

● regulamin kredytu 

● wszelkie aneksy do umowy kredytowej 

● zaświadczenie z banku o spłacie kredytu 

( 

● nasze dane 

● nazwa i adres banku 



● nr umowy kredytowej 

● daty i kwoty poszczególnych rat kredytu w PLN i CHF - część 

kapitalowa i odsetkowa 

● kurs sprzedaży franka zastosowany do naliczenia każdej ze 

spłaconej raty 

● data uruchomienia kredytu 

● kwota kredytu , i jego transz w PLN i CHF 

● wysokość oprocentowania kredytu (WIBOR) oraz jego marży w 

całym okresie umowy 

● składki ubezpieczenia niskiego wkładu) 

Nie martwcie się. Stosowny wniosek do banku mam przygotowany. 

To naprawdę nic trudnego. 

Wszelkie te dokumenty pozwolą nam wykonać analizę roszczeń i ch 

wysokości , które będziemy wpisywać w pozwie. 

Zajmiemy się za Państwa waszą sprawą na mocy podpisanego 

pełnomocnictwa. 

Sprawy frankowe po pozytywnej decyzji TSUE na pewno nabiorą tęmpa. 

Zachęcam do kontaktu, wszystko Państwu wyjaśnimy, i rozwiejemy 

wątpliwości. 



Masz problemy finansowe i prawne, 

chcesz zainwestować swoje pieniądze, 

mogę Ci pomóc: 

 

Mariusz Bedoński  

www.prawo-finanse.com.pl 

Pomoc prawna 

tel. +48 500-507-200 

mail: mariuszbedonski@gmail.com 

Zapraszam do lektury. 
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