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WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POSTĘPOWANIA O UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ 

Dokładamy starań, aby przekazywać naszym Klientom wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na 
podejmowane przez nich decyzje odnośnie powierzanych nam spraw. 

Poniżej wskazujemy wstępną kalkulację kosztów, które związane są ze zleconymi nam działaniami: 

1. Wynagrodzenie Kancelarii   zgodnie z Um ową 
2.  Opłaty sądowe*:  

a)  Opłata od próby ugodowej 200 zł  

 b)  Opłata sądowa od pozwu  1.000 zł  

 c)  opłata sądowa od apelacji 
Zleceniodawcy 

1.000 zł  

3. Opłata skarbowa  17 z ł  

4.  Opinie biegłych sądowych powoływanych 
przez Klienta** 

2.000 zł  

5.  Koszty zastępstwa procesowego Banku w 
przypadku prawomocnego oddalenia pozwu 
Klienta** 

 
5.400 zł (10.800 przy WPS powyżej 200.000 zł***)  
7.600 zł (15.200 przy WPS powyżej 200.000 zł***)  - łączna kwota ponoszona 

w przypadku oddalenia pozwu (przegrania sprawy) w II instancji.  

 

* Za wyjątkiem opłaty od próby ugodowej, opłaty te podlegają obowiązkowi zwrotu przez stronę przegrywająca 
proces, co oznacza, że w przypadku swojej przegranej Bank będzie zobowiązany do ich zwrotu.  Opłata od 
apelacji (pkt 2 c) ponoszona jest tylko w przypadku przegranej w I instancji. Jeśli to Bank wnosi apelację, to on 
ją opłaca. 

** Koszty te (tzw. ryzyko procesowe) obciążą Klienta (Kredytobiorcę) tylko w przypadku prawomocnego 
oddalenia pozwu przeciwko Bankowi, tj. przegrania całej sprawy.  W przypadku wygranej sprawy (tj. 
unieważnienia umowy kredytowej lub jej „odfrankowienia”) koszty te ponosi Bank we własnym zakresie i Klint 
nie jest nimi obciążany. Niemniej nawet w przypadku oddalenia pozwu istnieje szansa, ze sąd na wniosek 
Kredytobiorcy odstąpi od obciążania go tymi kosztami.  

***WPS, inaczej wartość przedmiotu sporu, to oznaczenie „wartości roszczenia”. W sprawach frankowych WPS 
wynosi nominalną kwotę (bez rozbicia na odsetki i kapitał), jaką do chwili wniesienia pozwu Kredytobiorca 
wpłacił do banku od dnia zawarcia umowy.   

O potrzebie wykonania konkretnych opłat (innych niż wynagrodzenie) informujemy naszych Klientów 
przesyłając im wiadomość elektroniczną zawierającą wszystkie dane związane z płatnością (numer rachunku, 
wysokość wpłaty, tytuł wpłaty), wskazując jednocześnie terminy ich wykonania oraz ewentualne konsekwencje 
braku dokonania wpłaty. 

Potwierdzenia dokonanych opłat prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres, z którego wysłana została 
wiadomość o konieczności ich wykonania. 

Wskazana powyżej kalkulacja, w zakresie innym niż wynagrodzenie i opłata sądowa jest kalkulacją wstępną, 
mającą charakter orientacyjny, a co za tym idzie, rzeczywista wysokość opłat może być inna, co wynikać może 
zarówno ze zmiany okoliczności oraz decyzji sądu lub innych organów.  

 


