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Szanowni Państwo!  
Każda sprawa frankowa jest wyjątkowa nie tylko z uwagi na indywidualny charakter, ale także 

dlatego, że stoi za nią konkretna historia kredytobiorcy. Problemy finansowe, rodzinne 

tragedie, rosnący brak zaufania i poczucie bezradności.  

Wiele takich historii poznaliśmy już pracując z naszymi klientami i wiele radości i satysfakcji 

dostarcza nam obserwowanie, jak kredytobiorca z bezradnej i przerażonej osoby, odzyskuje 

wiarę w lepszą przyszłość, podejmują wskazane przez nas działania, przejmuje kontrolę nad 

swoją sytuacją finansową, a także życiem.  

Bardzo często, kiedy rozpoczynamy rozmowy z klientem, widzimy jak wiele kwestii pozostaje 

niejasnych i zawsze odpowiadamy na wszelkie pytania i rozwiewamy wątpliwości. Aby wyjść 

na przeciw Państwa oczekiwaniom, zebraliśmy najczęściej zadawane pytania, a o odpowiedzi 

poprosiliśmy naszych ekspertów, którzy na co dzień dbają o klientów FrankHelp.  

ANETA WIŚNIEWSKA

JĘDRZEJ JACHIRA

Od 7 lat odnosi sukcesy w branży odszkodowawczej, a od 3 lat związana jest ściśle z 
branżą finansową. W Frank Help odpowiada za jakość procesu obsługi klienta, w tym 
nadzorowanie procedur, negocjowanie warunków, wstępne przygotowanie do 
procesu sądowego oraz informowanie klienta o postępach w sprawie.  Klienci 
szczególnie cenią ją za elastyczne podejście, rzeczowe i jasne udzielanie informacji, 
rzetelną pomoc w wypełnianiu dokumentów oraz pomoc bez względu na porę dnia. 

Absolwent studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant ostatniego roku studiów doktoranckich na tej 
samej uczelni. Uczestnik kursów z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego 
na Oxford University w Wielkiej Brytanii. Autor licznych publikacji w zakresie spraw 
dotyczących kredytów powiązanych kursem franka szwajcarskiego. Od wielu lat 
praktyk, świadczący z sukcesami i pasją pomoc prawną osobom fizycznym oraz 
przedsiębiorcom. 



WALCZYMY O TWOJE

3
Czym różni się kredyt 
indeksowany i denominowany? 

Kredyt w walucie obcej to nie tylko niższe oprocentowanie i niższe raty, lecz również ryzyko 

silnej zwyżki kursu walutowego. Szczególnie przy uruchomieniu kredytu. Jak bardzo nasz dług 

może się zmienić od podpisania umowy kredytowej do jej wypłaty zależy od tego, czy kredyt 

jest denominowany czy indeksowany.  

Wysokość kredytu denominowanego w walucie obcej ustalana jest w dniu przygotowania 

umowy kredytowej po kursie kupna z tego dnia, natomiast uruchomienie kredytu następuje 

również po kursie kupna, jednakże już z dnia uruchomienia. Drugim rodzajem kredytu 

walutowego jest kredyt indeksowany.  

Polega on na przeliczeniu danej kwoty kredytu w PLN na walutę obcą w momencie 

uruchomienia kredytu. Na czym polegały nieetyczne działania banków? Na graniu kursem 

franka, zaniżaniu kursu kupna lub zawyżaniu kursu sprzedaży.  

Na czym polega przedawnienie 
kredytu frankowego?

Czy umowa podpisana ponad 10 lat temu uległa przedawnieniu? TO MIT!!! Wiele osób 

obawia się, że jeśli podpisały umowę z bankiem ponad dekadę temu, nie mają szans na 

wygraną z bankiem. Tymczasem przedawnieniu ulega każda z rat osobno, zatem 

przedawnione zostały tylko raty zapłacone ponad 10 lat temu.  
Dobra wiadomość jest taka, że wciąż masz duże szanse aby wygrać proces z bankiem i 

odzyskać należne Ci pieniądze. Zła wiadomość jest taka, że każdy miesiąc zwlekania z decyzją 

o procesie to kolejna przedawniona rata. 
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Gdzie odbywają się rozprawy  
W SPRAWACH FRANKOWYCH? 

Sprawy mogą być zakładane w miejscu zamieszkania kredytobiorcy. Z uwagi na 

doświadczenie naszych prawników, rekomendujemy przenoszenie spraw do Warszawy, gdzie 

nasi prawnicy i cała kancelaria są już znani, a jedocześnie orzecznictwo jest bardzo pozytywne 

dla Frankowiczów, również z uwagi na ilość rozpatrywanych spraw. Jeśli sprawa zdaniem 

naszych prawników ma małe szanse na wygraną - przenosimy sprawę tam, gdzie szanse na 

wygraną będą znacznie większe.  

Odgórnie trzeba założyć, że stawiennictwo na rozprawę jest obowiązkowe. Natomiast coraz 

częściej zdarzają się przypadki, że klient nie był przesłuchiwany, z uwagi na dokładne 

przygotowanie pozwu i jego treści merytoryczne, wyliczenia przygotowane przez naszych 

specjalistów czy okoliczności umowy kredytowej   z danym bankiem. Istotnym elementem jest 

ilość spraw złożonych do sądu tego samego banku. Jeśli sędzia jest już zaznajomiony z 

okolicznościami podpisywania umowy, wymaga zeznań strony. Z naszej strony robimy 

wszystko, aby jak najmniej angażować klienta w sprawę.  

Zdarza się, że stawiennictwo jest konieczne, jednak najczęściej jest to jedna 2-3 godzinna 

rozprawa, a wyjazd do Warszawy jest niewspółmiernie małym wysiłkiem w stosunku do szans 

na wygraną. Sądy są dziś mocno obłożone sprawami frankowymi, dlatego coraz częściej liczba 

przesłuchiwanych świadków jest ograniczana do minimum.  
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W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ 

SIĘ DO ROZPRAWY?

Przed rozprawą i stawiennictwem w Sądzie każdy nasz klient jest przygotowywany przez 

prawników podczas osobistego spotkania lub video konferencji. Mecenas rozwiewa 

wątpliwości, odpowiada na pytania, mówi o jakich sprawach należy mówić  

Jakie koszty sądowe muszą ponosić 

Frankowicze i kto może być z nich zwolniony? 

5% od kwoty roszczenia. Frankowicze mogą skorzystać z opcji, gdzie koszty wynoszą 1000 zł + 

17 zł opłaty skarbowej. Zdarza się, że jeśli kogoś nie stać na te koszty - staramy się pomóc, 

wtedy przygotujemy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Jeśli klient reguluje koszty 

sądowe, w przypadku wygranej - są one zwracane. Aby skutecznie udowodnić ciężką sytuację 

materialną - pomagamy klientom w wypełnianiu wniosków i zebraniu argumentacji do 

wniosku, ograniczając formalności po stronie klienta do minimum. 

Czy Frankowicz, który spłacił swój kredyt albo sprzedał 

nieruchomość również może dochodzić nadpłaconych pieniędzy 

przed Sądem? 

Do każdej sytuacji klientów musimy podchodzić indywidualnie i uwzględnić wszelkie 

okoliczności związane z kredytem. Dokładnie analizujemy umowę i sprawdzamy pod 

względem zawartych klauzul abuzywnych. Istnieją sytuacje, gdzie kredytobiorcy są po 

rozwodzie lub jeden z nich nie żyje. Robimy wszystko, by przygotować się na każdą 

ewentualność, aby bank podczas procesu nie mógł nas zaskoczyć. Analizę umowy kredytowej 

dokonujemy jeszcze przed podpisaniem umowy, aby klient na podstawie opinii prawnej miał 

świadomość jakie ma szanse na wygraną i jakich kwot może się spodziewać w przypadku 

wygranej.  
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Co może budzić niepokój? 

Jeżeli klient prowadził działalność gospodarczą i amortyzował raty kredytu, wiele szczegółów 

związanych ze sprawą będzie miało wpływ na szanse. Mając świadomość, że klient nie musi się 

znać na temacie, zadajemy wiele szczegółowych pytań, by być przygotowanym na każdą 

ewentualność.  

Bardzo indywidualnie wyglądają również sytuacje, kiedy nieruchomość, pod którą był brany 

kredyt była wynajmowana. W świetle polskiego prawa, na odszkodowaniu nie można zarabiać, 

a w taki sposób możemy ująć roszczenia wynikające z zapisów w umowach kredytowych. 

Bardzo ważne jest również to czy kredyt był spłacany w złotówkach czy we franku, czyli czy 

klient sam kupował walutę np. we franku i w niej spłacał kredyt.  

Czy od razu trzeba decydować czy oczekujemy unieważnieniu klauzul 

abuzywnych czy unieważnienia całego kredytu.  

W swoim porftolio mamy zarówno wyroki z unieważnieniem umów i unieważnieniem klauzul. 

Unieważnienia umów są nowością po wyroku TSUE, bo najczęściej Sądy uznają „Dlaczego 

mamy unieważniać całą umowę, skoro tylko klauzule są nielegalne”. W przypadku 

unieważnienia całej umowy - nie ma kredytu, nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W 

takiej sytuacji bank zwraca wszystkie wpłacone do banku w ramach rat pieniądze, ale 

jednocześnie kredytobiorca musi zwrócić do banku pieniądze, które otrzymał przed laty w 

ramach kredytu.  

Jeśli natomiast unieważniane są pojedyncze klauzule, to co kredyt spłacił i nadpłacił określoną 

sumę, nadpłata jest mu zwracana, a pozostałe do spłaty raty kredytu zostają przeliczone na 

złotówki i właśnie w złotówkach kredytobiorca dalej spłaca kredyt. Gdzie LIBOR pozostaje taki 

sam jak w dniu podpisania umowy - zatem warunki są bardzo korzystne. Każdą sytuację 

indywidualnie analizujemy z klientem i ustalamy rozwiązania adekwatne do oczekiwań, szans 

na wygraną i sytuacji materialnej. Dodatkowo w pozwie zawsze zawieramy obie opcje. 



WALCZYMY O TWOJE

7

Jak długo trwa sprawa frankowa? 

Obecnie czas trwania sprawy to 1-3 lat, ale im więcej trwa takich spraw, tym więcej możemy 

zrobić, by przyspieszać wszelkie procedury. Banki starają się przeciągać sprawę, zniechęcać 

klienta do współpracy z kancelarią i robią wszystko, by utrudnić przebieg formalności. W dużej 

mierze to właśnie od banków zależy czas trwania sprawy, jednak my odpowiednio 

przygotowujemy klientów do kontaktu z bankiem, by mogli skutecznie załatwiać wszelkie 

formalności. 

Do którego momentu prowadzicie sprawę?

Sprawę prowadzimy do momentu zakończenia sprawy. Wydaje się to oczywiste, ale okazuje 

się, że wiele firm prowadzi sprawę do wyroku pozytywnego. Jednak po wyroku wszystko może 

się zdarzyć, np. bank z uwagi na trudną sytuację nie wypłaci pieniędzy. My prowadzimy 

sprawę do momentu wypłaty pieniędzy, w tym wezwania do zapłaty, proces egzekucyjny. 

Success fee czyli ustaloną kwotę od efektu pobieramy dopiero, kiedy klient otrzyma swoje 

pieniądze na konto.  

Jak wygląda rozliczenie z kancelarią?

Opłata zawsze dzielona jest na opłatę wstępną i końcową prowizję od sumy sukcesu (success 

fee). W swojej ofercie posiadamy różne warianty zakładające np. Niższą opłatę wstępną, ale 

przez to wyższą opłatę końcową. Dla naszych klientów wdrożyliśmy także system ratalny, który 

pozwala rozłożyć opłatę wstępną nawet na 10 rat 0%. Zawsze zależy nam na tym, aby klient był 

w stanie zawalczyć o nadpłacone pieniądze, jednak dla nas opłata wstępna jest też gwarancją, 

że klient nie wycofa się w trakcie procesu przygotowawczego, na który my musimy poświęcić 

czas. 
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Jak wybierać kancelarię, z którą podejmuje się 

współpracę? 

Oczywiście moglibyśmy śmiało polecić naszych specjalistów, ale warto też powiedzieć 

dlaczego. Zanim klient rozpocznie współpracę warto dokładnie zapoznać się z umową, nie 

podpisywać niczego pod presją czasu. Umowa współpracy powinna być jasna, zrozumiała i 

zakładać możliwość indywidualnego dostosowania warunków współpracy. Wielostronicowe 

umowy, pisane według jednego schematu, zawierające wiele niezrozumiałych słów i określeń 

powinny wzbudzić czujność.  

Warto sprawdzać, czy dana firma rzeczywiście jest kancelarią czy wyłącznie podaje się za 

kancelarię posiadając to słowo w nazwie. Najlepiej będzie sprawdzić czy osoby, którym 

powierzamy sprawę, mają na koncie konkretne wygrane. Pierwsze sprawy wygrane przez 

naszych prawników były już w 2017 roku, na długo przed wyrokiem TSUE, a z każdym 

miesiącem przybywa kolejnych prawomocnych wyroków. Warto sprawdzić, co dokładnie 

obejmuje umowa współpracy i czy nie ma w niej żadnych ukrytych kosztów.  

W Frank Help zawsze przedstawiamy naszym klientom prostą, a zarazem konkretną umowę 

współpracy, którą dodatkowo jesteśmy gotowi wytłumaczyć. Nasi prawnicy cieszą się 

nieposzlakowaną opinią i coraz częściej zajmują głos w tematach frankowych w topowych 

gazetach, telewizjach i portalach internetowych. Przed podpisaniem umowy zawsze 

dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytowej, aby klient miał pewną świadomość, jakie 

są szanse na wygraną i z czego one wynikają. Dodatkowo wskazujemy, jakiej kwoty może się 

spodziewać klient w przypadku wygranej. 
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Dlaczego warto wybrać kancelarię, która 

specjalizuje się wyłącznie w kredytach 

frankowych?  
Doświadczenie i ilość prowadzonych spraw sprawia, że jesteśmy w stanie przewidywać 

kolejne ruchy i kolejne kroki. Pracując z doświadczoną w sprawach frankowych kancelarią 

klient wcześniej dowiaduje się jaki będzie przebieg postępowania. Każdy klient 

przygotowywany jest do rozprawy przez swojego pełnomocnika ( nigdy nie wysyłamy do Sądu 

aplikantów na rozprawy).  

Mając doświadczenie przy sprawach, których umowy wyglądały dokładnie tak samo, znając już 

świadków, którzy są regularnie powoływani przez bank - wiemy o co powinniśmy zapytać 

klienta i na jaki scenariusz powinien być przygotowany. Stając w sądzie przeciwko bankom 

musimy mieć świadomość, że jest to podmiot korporacyjny, mający duży kapitał i 

reprezentowany przez topowe kancelarie, które obsługują dla banku tylko takie sprawy.  

Przy walce o tak duże i ważne dla klientów pieniądze nie można pozwolić sobie, by korzystać z 

usług kancelarii, która sprawy frankowe traktuje jako jedne z wielu. Nasi prawnicy całą swoją 

renomę opierają właśnie na wygranych w sprawach frankowych.  

Jak wygląda analiza umowy kredytowej?

Analiza jest kluczowa z punktu widzenia całego dalszego procesu, ponieważ weryfikuje 

wszelkie zagrożenia, które mogą wiązać się z daną sprawą. Z jednej strony sprawdzamy, czy 

dana umowa kwalifikuje się z uwagi na zawarte w niej klauzule abuzywne, z drugiej strony 

sprawdzamy czy nie doszło do czegoś, co z punktu widzenia interesów klienta jest 

niebezpieczne, np. czy klient już po podpisaniu umowy nie zrobił czegoś, co znacząco 

obniżyłoby szanse na wygraną. Każda analiza jest przygotowywana indywidualnie i choć 

zawiera stałe elementy, to zawsze jest wynikiem wnikliwej oceny prawników. Dodatkowo, jeśli 

w podobnej sprawie, w przypadku podobnej umowy z tym samym bankiem mamy już w 

swoim portfolio - przedstawiamy je klientowi.  
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Od czego zależą szanse na wygraną? 

Właściwie jeśli mamy do czynienia z identyczną umową, z takimi samymi postanowieniami i 

mechanizmem w zakresie waloryzacji - teoretycznie powinno być tak, że wszystkie sprawy 

powinny być rozpatrywane identycznie. Przepis na którym bazuje roszczenie klientów, to 

przepis, który zobowiązuje Sądy do indywidualnego rozpatrzenia każdej sprawy. To powoduje, 

że musimy koncentrować się na detalach, które mogą przesądzić o sukcesie.  

Dzięki temu, że my właśnie znamy te detale, jakie pytania mogą paść ze strony sądu i w jaki 

sposób klient powinien przedstawić sprawę. Szansa na wygraną zależy przede wszystkim od 

zapisów w umowie, ale także od tego co działo się później, czy powstawały aneksy do umowy, 

ilu było płatników, w jakim celu było użytkowane mieszkanie. Detali jest naprawdę wiele. 

Istnieje też niewielki element losowości, mimo wielu naszych wygranych, trzeba jasno 

powiedzieć, że zdarzają się także nieliczne przegrane.  
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W jaki sposób banki utrudniają przygotowanie do procesu i dlaczego 

kwoty np. za wydanie dokumentów są tak różne? 

Nie ma jednolitego systemu opłat bankowych, ponieważ każda umowa była zawierana 

indywidualnie z danym bankiem i opłaty ustalane są w odrębnych dokumentach. Nie jest 

jednak tak, że te opłaty są nieograniczone. Zdarzały się praktyki, gdzie banki tak bardzo 

chciały utrudnić przygotowania do procesu, że żądały nawet 3 tys. zł za wydanie 

zaświadczenia. Ta sprawa została jednak zgłoszona do UOKiK i skończyła się bardzo dużymi 

karami finansowymi.

Dlaczego sprawy frankowe trwają tak długo?

Z uwagi na rosnącą liczbę wygranych, przybywa także Frankowiczów, którzy chcą zawalczyć o 

swoje pieniądze i składają pozew. Jednak Sędziów na wokandach jest nadal tyle samo. Banki 

też zdają sobie sprawę, że im bardziej będą przeciągać formalności i proces, tym większe 

prawdopodobieństwo, że kredytobiorcy zrezygnują z pozwu, a dodatkowo kolejne raty 

kredytu ulegną przedawnieniu.  

Właśnie dlatego trzeba jak najszybciej zdecydować się na walkę z bankiem, ponieważ cała 

sprawa wymaga czasu, a każdy miesiąc zwłoki, to przedawniona kolejna rata. Niestety od nas 

niewiele zależy w zakresie przyspieszania sprawy, choć my wykorzystujemy doświadczenie, by 

motywować Sąd do jak najszybszego rozpatrzenia sprawy. 
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Jakie korzyści wynikają z szybkiego 

wytoczenia sprawy?

W momencie gdy kredytobiorca zdecyduje się wytoczyć sprawę z pomocą kancelarii i pozew 

cywilny o zapłatę - dzieją się 2 rzeczy. Przerywamy bieg przedawnienia ( kolejne raty kredytu 

nie ulegają przedawnieniu). Po drugie biegną odsetki za opóźnienia od momentu, w którym 

roszczenie stało się wymagane, czyli od momentu gdy upłynęło 30 dni od pierwszego 

wezwania kancelarii dla banku. Obecnie to 6,5% w skali roku, gdy sprawa trwa średnio 3 lata, 

to już 19,5%, co zwiększa kwotę całego roszczenia. Dlatego nie warto zwlekać z rozpoczęciem 

formalności.  

Czy istnieje szansa na ugodę z bankiem? 

Banki nie zawierają ugody z kilku powodów. Gdyby banki zaczęły zawierać ugody, tym samym 

zachęciłyby wszystkich, którzy bali się iść do Sądu do zawarcia ugody. Dodatkowo wiązałoby 

się to z jednym momentem wielu ogromnych wypłat, na co nie stać żadnego banku. Po trzecie 

banki dysponują rezerwami zdeponowanymi na kontach bankowych i lokatach.  

Dzięki temu, że bank przetrzyma pieniądze, które miałby oddać po zakończonym procesie, 

czyli po 3-4 latach, spowoduje, że bank na tym zarobi. Czwarty powód związany jest z 

wizerunkiem banków - chęć przystąpienia do ugody byłaby jednoznaczna z przyznaniem się 

do winy. To uderzyłoby jeszcze bardziej w wiarygodność banku, także w kontekście innych 

produktów bankowych. Właśnie dlatego banki bez wyroku Sądu nie będą chciały oddać 

Frankowiczom jakichkolwiek pieniędzy.  
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W jaki sposób można zgłosić się ze swoją 

umową?

Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, dlatego, by zgłosić umowę do 

analizy, wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej www.frankhelp.pl i przesłać skan 

umowy. Można również zadzwonić do biura obsługi klienta, albo zgłosić się do jednego z 

naszych partnerów na terenie całego kraju. Wszelkie formalności staramy się załatwiać zdalnie 

a dokumenty przesyłamy kurierem. Nasi klienci cenią sobie te wygodę i oszczędność czasu.  

/Frankhelp

Umowę do bezpłatnej analizy można przesłać  
na adres: biuro@frankhelp.pl

www.frankhelp.pl


