
Serdecznie dzień dobry. Ponownie wszystkie media na wstępie. Co możemy powiedzieć na temat
kredytów frankowych. To jest kolejne zagrania takie krótkie dla państwa który przewidział że państwo
też tą materialnie prowadzi dwa działa bez względu na to że ma on pod sobą dużo osób prawników
którzy tymi sprawami się zajmuje nadzoruje razem z systemem CRM który już wielokrotnie
wspominałem firma KNF która pomaga ludziom poszkodowanym przez banki towarzystwa
ubezpieczeniowe. Tym razem w bankach też mamy doświadczenie bo zaczęliśmy te sprawy
frankowe testować w 2016 roku później już szeroko 17.

Co to powoduje. Na pewno powoduje taki skutek że mamy już prawomocny wyrok pierwszej instancji.

Większość kancelarii w Polsce osiągnęła tylko prawomocny. Oczywiście mamy też oprócz wygranych
też przegrane ale po to były te przegrane żeby wyciągnąć wnioski.

Oczywiście ci klienci nie oznacza to że zakończyli z nami współpracę bo wspomnę dziś jeszcze raz o
planie to za chwilę ale w ramach rozpoczęcia wzrostu tak Biblia nam państwu powie co przygotowała
i opowie o tych kredytach frankowych kredytach frankowych bo to mogą być inne waluty.

Chciałem powiedzieć państwu o jednej rzeczy że kredyty były często zakładane w jakimś celu
zaciągane najczęściej to były cele rozwojowe dla dzieci jakiś rozwój gospodarstwa domowego itd te
cele stały się przekleństwem dla szefów no bo wzrosty kursu spowodował że kredyty po prostu
poszły mocno mocno mocno w górę.

I stało się to że tak powiem problemy ja bym chciał żeby państwo dzięki współpracy z nami sobie i
Państwu życzę odzyskali wiarę w sukces czyli po prostu unieważnić ten kredyt i wrócić do tego
potrzeby żeby ją po prostu w końcu zrealizować. Jeżeli to była potrzeba typu tonący brzytwy
rozumiem to do tego nie będziemy wracać.

Zamykamy temat kredyt unieważnienie unieważnienie doprowadza się do unieważnienia rozwodu ale
wyzwania walutowe inaczej mówiąc ale ratujemy państwo chcieli nam te studia dzieciom
zabezpieczyć po prostu przyszłość dzieci no to warto wrócić do tego celu może w inny sposób
aczkolwiek uporać się z tym przekleństwem czyli tym kredytem który często też był państwu wciska.

Ale wracając do tematu bo jakoś mogę powiedzieć o tych kwestiach dotyczących podstawowych
korzyściach przy definicji drodzy państwo ale pozwolę sobie skorzystać z mojej ścianki jaką
przygotowała mianowicie krótko i mam nadzieję że dosyć dla państwa czytelnie i przejrzyście jeśli
chodzi o kwestię unieważnienia to w tych sprawach frankowych można dochodzić stwierdzenia
nieważności umowy kredytu co potwierdził w październiku 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.

Stwierdzenie że jak było napisane stwierdzenie że umowa jest nieważna skutkuje wygaśnięciem
zobowiązania do spłaty kwoty kredytu wyrażonej we frankach i wzajemnym zwrotem świadczeń.
Natomiast kwestia odnotowania kredytów frankowych polega na usunięciu z umowy niedozwolonych
postanowień w zakresie przeliczania kwoty rat kredytu na franka szwajcarskiego czyli w ramach tego
kredytu dokonujemy ponownego przeliczenia wszystkich rat tak jakby był kredyt gotówkowy ale
oprocentowany LIBOR i w ramach tego wariantu możemy odzyskać nawet do 40 proc. sumy
wszystkich spłacanych rat korzyści jakie są jeśli chodzi o złożenie u nas takiego wniosku analiza
takiego kredytu.

Co dla Państwa będzie bardziej korzystne czy też unieważnienie czy też gwarantowania to po
złożeniu takich dokumentów u nas czyli umowy kredytowej tak naprawdę zawarte są wszystkie
informacje otrzymują już państwo od nas nazywane to jest u nas szacunkowa analiza kredytu a
wygląda to w ten sposób akurat tutaj mamy podstawowe informacje podstawowe to są podstawowe
informacje które są zawarte w umowie którą otrzymujemy od państwa i na tej podstawie otrzymałam
państwo od nas taką szacunkowa analiza kredytu gdzie jest wyliczone ile państwo jakie mają
państwo korzyści finansowe jeśli chodzi o unieważnienie i jakie są korzyści finansowe ze względu na
pod kątem odważnie.



U nas taka analiza jest absolutnie bezpłatna. Co jest z korzyścią dla państwa ponieważ nie obciąża
kredytu domowego mają Państwo możliwość wyboru.

Generalnie nie pozostają państwo tak naprawdę sami i przedstawiane są dla państwa najbardziej
korzystne warunki żeby móc ewentualnie dalej w tym temacie kredytu bankowego podjąć jakieś
czynności definicji przerwie bo zapomniałem państwu powiedzieć że mamy taką wspaniałą ofertę
produktową dotyczącą kredytów walutowych i jak ktoś ma przyjemność możliwość to warto
zapraszam do lektury na stronie B lub po prostu za pośrednictwem naszych współpracowników
oczywiście współpracowników zapraszam do zapoznania.

Oprócz tego że tu się trochę chwalimy ale mamy jeszcze informacje dla państwa o unieważnieniu od
rozumowaniu czy też np. klauzule które okazują się tak naprawdę we wszystkich kredytach się
znajdują problemem są tylko aneksy często mieli możliwość podpisania aneksu lub nawet taką
potrzebę czy też nakaz z reguły strony banku różnie to bywało z tym aneksem jeżeli tutaj mówimy o
tej analizie to jakie dokumenty potrzebujemy tak naprawdę potrzebujemy na umowę potrzebujemy
dane kredytobiorców i harmonogram ewentualnych spłat tego kredytu jeśli były zawierane z bankiem
państwo zawierali z bankiem jakiekolwiek aneksy to one również są niezbędne.

No i co dana osoba nazywana w tym podstawowej analiza którą państwo przed chwilą pokazywała.
Do takiej szacunkowej to nie jest potrzebne tak jak wcześniej wspomniano umowa i ewentualne
aneksy otrzymają Państwo taką analizę i otrzymują państwo od nas ofertę. Jaki jest koszt dalszej
pracy wykonanej więc które również są przedstawiane przedstawiane jest kilka wariantów.

Tak naprawdę więc zapraszamy i mamy nadzieję że będziemy w stanie sprostać Państwa
oczekiwaniom jeżeli państwo wyrażą zgodę to wtedy jest podpisana umowa oczywiście jest
możliwość negocjacji bo ta oferta którą mamy najczęściej w dwóch wariantach i ona jest szyta przez
nas na miarę kredytu i potrzeb klienta oczywiście to też to nas wyróżnia to to że możemy państwo
możliwości finansowe dopasować do naszej oferty czyli np. płac płatności ratalnych.

Mogą państwo u nas płacić bo. Są oferty gdzie wynagrodzenie płatne częściowo z góry za pewne
czynności i prowizja z dołu są różne warianty to jest uzależnione od sytuacji państwa.

I to jest ważne że też wiemy że rynek się rozwija rynek jest też coraz tańsze dlatego że powstają już
pewne ścieżki utarte sędziowie już mają swoje pewne wymagania nie wiemy więc musimy każdego
kredytu robić w ten sposób żeby zdobywać góry na nowo tylko już kolejny raz wspina się na ten
model. Dlaczego teraz.

Tak z ciekawości może państwu powiedzieć że wezwaniem do zapłaty może składać się z kilkunastu
czasami kilkudziesięciu mamy odpowiedź że jest też bogata w załączniki później piszemy pozew
pozew który przynajmniej kilkadziesiąt stron odpowiedź na pozew czy też kilkadziesiąt stron. My też
musimy odpowiedzieć na odpowiedź do pozwu zrobić i to łącznie są setki stron które musimy
przerwali żeby dopiero już po analizie i audycje bo jak państwo podpiszą analizę to później zrobimy
profesjonalny audyt który wyliczy co do grosza pewną kwotę jaką uzyskują korzyści ze współpracy i
prowadzenia tej drogi sądowej.

I co i po prostu po tych setkach stron przeczytamy godzin poświęconych. Prowadzimy sprawę w
sądzie trwa to około dwóch i pół roku do trzech w zależności od sytuacji w którym to sądzie
oczywiście składamy różnie w zależności od doświadczenia od wyników. Oczywiście skuteczność
frankowiczów bardzo się zwiększyła.

Zaczynaliśmy to było nawet fajne bo powyżej 50 proc. Później spadał spadał też w 2018 roku i 19
nawet poniżej połowy bo państwo słyszeli ale mamy bardzo dużo marketingu w sieci pokazywało
inne liczby jest błędne. Wystarczyło przeanalizować dokładnie wyroki. Dlaczego dokładnie. Bo
niestety banki nie chciały tworzyć złego pijarów i nie chwalimy się swoimi wygranymi z tych wyroków.
W mediach było mało pokazywanych tych które przegrywają klienci i konsumenci a my oni
dowiadywali się w trakcie. Jak pisaliśmy pozwy wręcz. Otrzymywaliśmy odpowiedzi na te pozwy i w
tych odpowiedziach prawnicy powoływali się.



Stąd wiemy że tak różowo nie było dzisiaj już jest o wiele lepiej. Niektórzy mówią że ponad 80 proc.
na pewno jest bardzo dobrze. Warto walczyć o unieważnienie.

Kiedyś nie było tak różowo też walczyliśmy o faworyzowanie ale to co nas wyróżnia i staramy się
robić to to że Idziemy dwutorowo.

Może to bowiem boję się żeby nie zapomnieć dwutorowo polega na tym że piszemy teraz pod kątem
unieważnienia ale sędzia jednak stwierdził że nie że kredyt powinien być spłacany i chce odbudować
no to też pozew jest wpisany w postaci odwagi notowania. Z kolei korzyść dla państwa jest taka że to
jest podwojenie bezpieczeństwa 100 proc. więcej szans. Za te same pieniądze więc to też o tym
trzeba pamiętać. To o tym piszemy w tym broszura. Jest tu dużo informacji są podawane wyroki i
przykładowe wyliczenia.

Przykładowa oferta np. jest informacja z prawej strony że nie warto robić pozwów zbiorowych
dlaczego ich nie rekomenduje. Pozew zbiorowy w Polsce są nieskuteczne narzędzie dochodzenia
roszczeń nie ma ani jednej wygranej sprawy w ramach zbiorowego dlatego zdradzamy tę formę
działania. To co państwo słyszeli chyba w banku że ten pozew zbiorowy był wygrany to nie było o
konkretne roszczenia był tylko na zasadzie od określenia zasadności problemu.

I dzisiaj jeszcze raz ci co muszą złożyć kolejny pozew to dużo o konkretne kwoty więc tak naprawdę
oni nic nie pisałem.

Ale dobrze jeżeli chodzi o te broszurę to na pewno zapraszamy do zapoznania z tym oferta
produktową na pewno trzeba pamiętać o tym że mamy plan B.

To że robimy tutaj analizy mamy kalkulatory kalkulatory poprawiamy był też co jakiś czas chcą innych
wyliczeń to mają do wyboru 3 miesięcznego innego. Więc takich niuansów jest dużo a nie będziemy
państwu tutaj zajmować bo to będzie dalszych częściach o tych problemach dużo z wiedzy
przekazanej przez prawników w Internecie warto ich słuchać. Polecam uczyć się bezpośrednio
słuchać prawników nie jakichś tam osób pośredniczących bo my też jak państwo widzą to nasi
prawnicy prowadzą nasi współpracujący nasz zespół Team aczkolwiek mamy wiedzę staramy się
tylko ograniczać do tych informacji które możemy przekazać razem z Emilem.

Co jeszcze możemy powiedzieć dla korzyści. Korzyści jest dużo ale nie zawsze te korzyści spełniają
Państwa oczekiwania.

Najważniejsze jest to że jest możliwość wyboru kolejne powtarzane są też czasami propozycje
odkupu wierzytelności.

Tam gdzie spłacone kredyty frankowe to wierzytelność i stara się np. doprowadzić do sprzedaży żeby
klient nie chce uczestniczyć.

Jest to też różnie wśród nas każda sprawa państwa leasing podchodzimy indywidualnie i
zaproponowanych dla państwa kimkolwiek analizy nie są typowo traktowane przez nas tak naprawdę
na sztywno tylko jesteśmy elastyczni w tym wszystkim więc każda każda sprawa każda sprawa jest
inna.

I co jeszcze można dodać patrząc na tę ofertę to to że konkurencja może ma rację że nie warto
czekać albo muszą Państwo podjąć decyzję. Tym bardziej te osoby które zostały dlatego że
przedawnienie jest 10 6 letnie w zależności kiedy zostało to zamknięcie uczyniono bo wiemy że od
sierpnia 2018 roku czy 16 19 19 stycznia od siódmego od ósmego lipca 2019 roku jest 6 lat
przedawnienia od momentu jak się zamknie kredytach.

Jeżeli chodzi o osoby które zaciągnęły kredyt przed tą datą czyli 8 lipca 2019 mają 10 ale to i tak jest
tylko 10. A jeżeli chcecie odzyskać wpłacone pieniądze to już musicie podjąć troszeczkę w lepszej
sytuacji są osoby które dalej kontynuują płacą bo wtedy przy unieważnieniu wracamy do momentu



zawarcia np. 15 lat temu do tego momentu wracamy.

Słowem sumuje te wszystkie kwoty związane z utrzymaniem konta i podejmujemy od kwoty którą
kapitału który go państwu otrzymuje. Często się zdarza że osoba na 3 unieważnieniu ma już zwrot ze
strony banku bo już spłacić kredyt a jeszcze korzyścią jest taka że przez najbliższe 8 lat nie spłaci do
banku np. 200 tysięcy złotych. Roszczenia są bardzo wysokie bardzo bardzo średnie kwoty rzędu 300
tysięcy w Polsce nie uwzględniając stolicy zawyża to śledzę więc.

Więc warto pamiętajcie że banki dlaczego są karane przez Trybunał ponieważ tak zaczęły się.

Zachowywać nieodpowiednio nawet same po prostu zastosowały Zasady gry nie uwzględniały kursu
NBP stworzyły swoje kursy na różne nakazy. Jej działania spowodowały że dzisiaj po prostu wręcz
Trybunał powiedział że to konsument ma prawo wyboru czy chce zaciągnąć kredyt czy chce dalej
spłacać już na warunkach tak jakby to był kredyt gotówkowy walutowy w walucie obcej. Krótko
mówiąc to państwa decyzja zanim podejmie się ogólnie decyzję taką całościową warto
przeanalizować. To nic nie kosztuje możecie tę analizę zrobić u nas u konkurencji więc porównać
sobie zadać pytania macie przecież drogą mailową prace zdalne i musimy się spotykać.

Fajne oferty porównać i wtedy podzielić tym pot podjąć tą decyzję ale później już jej nie zmieniać bo
najgorsze jest to jak klienci zaczynają emigrować. W kancelarii spotykałem się z tym. Są momenty
gdy klienci do nas już przychodzą. Najczęściej wynika to z bierności adwokatów nie mających czasu
już po prostu jest szał na te sprawy i wyrabiają.

Nie chcemy tego żeby w trakcie prowadzenia sprawy która trwała trzy lata Przykładowo ktoś mi
groby. Decyzję trzeba podjąć może nie jedną ale na początku małymi krokami jest też pamiętajcie że
nikt was tu nie wciska tam żadna kancelaria więc jak ja muszę powiedzieć to trzeba powiedzieć B i C i
D więc pamiętajcie że ta droga jest długa i też ma możliwość pewnych decyzji nawet w momencie
przegranej. Pamiętajcie że po prostu osoba która działa podejmuje decyzje.

To czas działa na ich korzyść jeżeli nie podejmuje. To niestety przedawnienie skutkuje tym że czas
działa na niekorzyść więc działają mądrze.

Pytają się rozmawiacie. Obserwujemy rynek kto obserwował zauważył i pewnie podjął już decyzję
więc nic straconego. Dopiero około 5 proc. frankowiczów podjęło decyzję więc jeszcze przed nami
dużo pracy dużo będzie dużo działań i pracy przed nami. Dziękujemy dziękujemy. Niebawem kolejne
nagrania Milena Stępień Tomasz.


