Jak odzyskać pieniądze
z Kredytu Frankowego

?

INSTRUKCJA „KROK PO KROKU”

www.kkpr.pl

Zbieramy dokumentację i dostarczamy do Kancelarii.
Kancelaria obsługuje klientów w całym kraju. Dokumenty można dostarczyć osobiście
lub wykonać skany i w formie PDF przysłać na adres biuro@kkpr.pl
Dokumentacja związana z kredytami CHF to:
• umowa
• regulamin (COU)
• harmonogram
• aneksy
• historia spłaty
Jeśli czegoś brakuje, nie szkodzi. Wysyłamy to co mamy, w każdej chwili Kancelaria może
pozyskać brakujące dokumenty! Najważniejsza jest umowa.
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Specjaliści Kancelarii, oceniają, czy umowa kwaliﬁkuje się do postępowania.
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Na podstawie danych, sprawdzamy najważniejsze elementy;
• czy w umowie są klauzule abuzywne
• w jaki sposób kredyt był wypłacony
• w jaki sposób kredyt by spłacany
• czy kredyt jest nadal spłacany czy też już spłacony

Jeśli umowa jest zakwaliﬁkowana do postępowania, przygotowujemy analizę
ﬁnansową kredytu. W tym celu gromadzimy historię spłaty.
Kancelaria dysponuje zaświadczeniami ze wszystkich banków, klient otrzymuje dokładną
instrukcję jak zamówić zaświadczenie w swojej sprawie. Klienci mBanku oraz Banku Millennium,
dysponują danymi w swoich systemach transakcyjnych;
• obliczamy wartość nadpłaty oraz redukcji zobowiązania
• obliczamy bilans unieważnienia kredytu
Celem tych analiz jest ukazanie wartości możliwych do dochodzenia w postępowaniu.
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Indywidualnie, dla klienta, przygotowujemy ofertę współpracy.
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W wyniku analizy, opracowujemy rozwiązanie dla klienta. Klient otrzymuje raport
prawno-ﬁnansowy wraz z kosztorysem postępowania. Uwzględniamy wszystkie „za i przeciw”,
we współpracy z klientem ustalamy cele postępowania, mając na uwadze sytuację ﬁnansową
klienta. Wszystkie analizy są bezpłatne. Już znamy wartość dochodzonych roszczeń.

Złożenie reklamacji i pozwu.
Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, składamy reklamację do Banku. Z doświadczenia
wiemy że to formalność. Następnie składamy pozew do sądu. Obecnie sprawa będzie odbywała
się w miejscu zamieszkania klienta, w praktyce klient raz uczestniczy w rozprawie w obecności
Adwokata prowadzącego sprawę.

Czas
Od zebrania dokumentacji, poprzez analizy oraz reklamację, do czasu złożenia pozwu upłynie
około 1,5 miesiąca. Postępowanie w sądzie ponad rok, plus rozliczenia. Ale doświadczenie
wskazuje, że średni czas tego typu postepowań się systematycznie zmniejsza.
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