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 O FERTA PROWADZENIE SPRAWY 

O pcja 1  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe płatne w dwóch (trzech) częściach: 

• 2.000 zł (netto) w momencie podpisania umowy, 

• 2.000 zł (netto) w terminie 7 dni od dnia wyznaczenia przez sąd pierwszej rozprawy (ok 10 miesięcy od podpisania 

umowy), 

• 1000 zł (netto) za prowadzenie sprawy w II instancji (płatne po wniesieniu środka odwoławczego).  

2. 10% od kwoty wygranej – płatne po uprawomocnieniu się wyroku. 

3. 300 zł (netto) za rozprawę poza siedzibą kancelarii.  

O pcja 2 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe płatne w dwóch (trzech) częściach: 

• 4 000 zł (netto) w momencie podpisania umowy 
• 4 000 zł (netto) w terminie 7 dni od dnia wyznaczenia przez sąd pierwszej rozprawy (ok 10 miesięcy od podpisania 

umowy) 
• 2000 zł (netto) za prowadzenie sprawy w II instancji (płatne po wniesieniu środka odwoławczego), 
2. 5% od kwoty wygranej – płatne po uprawomocnieniu się wyroku. 

O pcja 3 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za całość sprawy:  

• 10.000 zł (netto) w momencie podpisania umowy (możliwość rozłożenia na raty)  
• 4000 zł (netto) za prowadzenie sprawy w II instancji (płatne po wniesieniu środka odwoławczego),  
4. 0% od kwoty wygranej – płatne po uprawomocnieniu się wyroku. 

Przez kwotę wygraną rozumie się różnicę pomiędzy kwotą należną wobec banku w chwili wydania wyroku na podstawie 

dotychczasowych zapisów umowy frankowej a kwotą pozostałą do zapłaty po wydaniu orzeczenia o unieważnieniu umowy 

lub jej „ofrankowania”.  

Prowadzenie sprawy obejmuje: 

1) przygotowanie wstępnych wyliczeń żądania, 

2) postepowanie polubowne z bankiem – ewentualne złożenie próby ugodowej, 

3) prowadzenie rozmów w sprawie ewentualnej ugody, 

4) sporządzenie ewentualnego wezwania do zapłaty nadpłaconej różnicy kursowej przy udzielaniu kredytu, 

5) ewentualne postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym w celu uzyskania jego poglądu w sprawie,  

6) sporządzenie pozwu oraz wszystkich pism procesowych niezbędnych do poprowadzenia sprawy,  

7) reprezentacja przed sądem w toku całego postępowania, 

8) reprezentację na wszystkich rozprawach. 

 


