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Kredyt w złotówkach tak jak kredyt
frankowy?

 W obliczu kolejnych podwyżek stóp procentowych tysiące kredytobiorców
zastanawia się jak uporać się ze spłatą coraz to wyższych rat kredytowych. W
sytuacji kiedy frankowicze powoli wychodzą na prostą unieważniając powszechnie
swoje umowy kredytowe, coraz trudniej patrzeć na swoje rosnące raty. Czy aby na
pewno sytuacja kredytowa złotówkowiczów różni się od sytuacji frankowiczów?
Pytając wprost: czy mechanizmy które pozwalają na unieważnienie umów
frankowych nie są obecne w umowach kredytów złotowych? 
Kiedy przyjrzeć się wielu aspektom umów złotowych i frankowych, okazuje się, że
mechanizmy, które nakazują sądom unieważniać umowy kredytowe zaciągnę we
franku są obecne niemal w identycznym kształcie w umowach kredytów
złotowych.

Przyjrzyjmy się zatem w szczegółach, co tak naprawdę powoduje nieważność
umów frankowych i czy nie można w ten sam sposób podważać umów kredytów
złotowych?

Podnoszenie WIBORU wobec wzrostu stóp ustalanych przez NBP jest
realizowany wedle podobnego mechanizmu co wzrost kursu franka
szwajcarskiego (!).
Dla wielu kredytobiorców łączna kwota do zapłaty z tytułu WIBOR to
nawet kilkaset tysięcy złotych.
Koszt opłaty sądowej w sprawie obniżenia ogólnej kwoty kredytu
złotowego o stawkę WIBOR to maksymalnie 1000 zł!

Z poniższego artykułu dowiesz się:

Możesz obniżyć ratę kredytu średnio nawet o kilkaset złotych miesięcznie! Chcesz
dowiedzieć się więcej? Koniecznie przeczytaj artykuł do samego końca.



O co tak naprawdę chodzi w kredytach frankowych?

Chcąc odpowiedzieć na zadane we wstępie pytanie musimy najpierw
zweryfikować co powoduje nieważność umów frankowych. Wbrew powszechnej
opinii nie są one unieważniane z uwagi na wzrost kursu franka, ale z uwagi na
wadliwy mechanizm ustalania tego kursu przyjmowany w umowach.

Umowy kredytów frankowych są tak konstruowane, że wysokość wypłaconego na
początku kapitału i spłacanych potem rat zależy od kursu złotego względem
franka szwajcarskiego. Podstawą zatem funkcjonowania kredytu i tym co
spowodowało „run” frankowiczów na sądy był wzrost kursy zagranicznej waluty i
spowodowany tym wzrost wysokości rat kredytowych.

Wadliwością jednak umowy nie było to, że po wzroście kursu wzrosły raty
kredytowe. Problemem było to, że kurs ten był ustalany samodzielnie
przez bank i to on jako silniejsza strona umowy liczył konkretnie ile
klient ma spłacić. W szczegółach typowa umowa frankowa zawiera zatem
postanowienia, wedle których to sam bank w oparciu o tworzone samodzielnie
przez siebie tabele kursowe ustala jaki jest stosunek franka do złotego i
odwrotnie.

Takie postanowienia mają dwa aspekty. Po pierwsze już przy wypłacie kredytu to
bank ustalał ile franków są warte złote która nam wypłaci, a tym samym już przy
wypłacie kredytu odgórnie ustalano ile mamy do spłaty franków szwajcarskich.
Dłużnik nie miał zatem przy zawarciu umowy wpływu na to jaka jest kwota jego
długu, który nijak się miał do wypłaconych mu realnie środków. Po drugie kiedy
zaczynamy te kredyty frankowe spłacać, wchodzą w grę kolejne postanowienia
umowne, gdzie to bank sam               w oparciu o samodzielnie tworzone tabele
kursowe ustalał ile franków są warte złote które przekazujemy mu na spłatę
swoich zobowiązań.

Problemem takiej umowy nie jest zatem to, że kurs franka poszybował   w
górę, ale to, że kurs ten jest ustalany indywidualnie i całkowicie
arbitralnie przez bank. Większość umów frankowych jest bowiem zbudowana
w ten sposób, że gdyby bank ustalił kurs franka na 10 zł mimo, że w tym samym
dniu kurs NBP wynosi 4 zł, to wedle umowy powinniśmy spłacać kredyt tak jak
gdyby frank kosztował 10 zł. 
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Co także niebagatelne, a będzie miało też znaczenie dla oceny ważności
umów kredytów złotowych, był fakt, że ustalany przez banki kurs była
zawsze niekorzystny dla frankowicza w stosunku do kursu ustalanego
przez NBP. Innymi słowy, kiedy NBP mówił,           że frank jest warty 4zł,
każdy bank zawsze przyjmował kurs wyższy niż 4zł.

Dziś zatem Sądy unieważniają umowy frankowe, bo w ich ramach banki ustalały
wysokość kursu i przez pryzmat tego kursu wysokość zobowiązania. Co więcej,
ustalenia kursu zawsze były przez nich zawyżane w stosunku do kursów jakie
wyliczał NBP.

Ubocznie też Sądy podważając powyższy mechanizm zwracają także
uwagę na fakt, że banki ustalając kurs nie trzymały się żadnych
sztywnych kryteriów. Tym samym mimo nawet takiej woli klient nie był
w stanie nigdy ustalić tego w jaki sposób bank ustalił wysokość
aktualnego kursu.

Co jest nie tak w umowie kredytu złotówkowego?

Kiedy spojrzymy na powyższe, możemy zacząć się zastanawiać gdzie             w
umowie kredytu złotówkowego są takie postanowienia w ramach których bank
sam może sobie cos ustalać, przecież nie ma tam mowy o żadnych kursach.

Istotnie w umowach kredytów złotowych nie ma mowy o kursach, ale jest tam inny
spędzający sen z powiek kredytobiorców wskaźnik, który wyliczany jest przez bank
identycznie i samodzielnie jak liczony był kurs waluty obcej    w umowach
frankowych. Mowa oczywiście o wskaźniku WIBOR.

Wzrost stóp procentowych ustalanych przez NBP powoduje bowiem podnoszenie
przez banki wskaźnika WIBOR, a co najciekawsze podnoszenie WIBORU wobec
wzrostu stóp ustalanych przez NBP jest realizowany wedle identycznego
mechanizmu co wzrost kursu franka (!), ustalany w umowach kredytów
frankowych zawsze powyżej kursu jaki ustala rynkowo NBP.
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Tak samo jak przy ustaleniach kursu waluty w kredytach frankowych tak i w
kredycie złotowym wysokość WIBORU ma się nijak do wysokości stóp
procentowych. Każdy z banków ustala WIBOR w inny sposób, w oparciu o
zupełnie inne kryteria i w zasadzie czyni to samodzielnie. Kiedy spojrzymy na
wysokość wzrostów, podniesienie o 1% stóp procentowych przez NBP zawsze
powoduje wzrost WIBOR-u o więcej niż 1%.

Czy ten mechanizm nie wydaje się w kontekście powyższego znajomy?
Czy nie jest tu tak, że bank ustala WIBOR w oparciu o sobie tylko znane kryteria, w
taki sposób, że kredytobiorca nie wie skąd bierze się jego aktualna wysokość, a co
najważniejsze, dlaczego podwyżka WIBOR jest zawsze wyższa od podwyżki stóp
procentowych?

Skutek usunięcia WIBOR z umów kredytowych.

Skoro zatem WIBOR z umów złotowych jest ustalany wedle mechanizmów
podobnych co kursy walut w umowach frankowych, to trzeba do niego
podchodzić podobne jak do kursów walut w umowach frankowych. Skoro zatem
w umowach kredytów frankowych to, że bank samodzielnie ustala kurs waluty
powoduje, że postanowienia o tym należy z umów usuwać, to tak samo
należałoby usunąć z umowy o kredyt złotowy postanowienia o WIBOR-ze.
Kiedy z umowy usuniemy postanowienia o WIBOR-ze w najmniej korzystnym
możliwym do wyobrażenia scenariuszu, nasz kredyt staje się kredytem
nieoprocentowanym w ramach którego musimy spłacić jedynie udzielony
kapitał bez odsetek. Czy zatem wizja darmowego kredytu nie jest warta
podjęcia ryzyka wystąpienia na drogę sądową?

Frankowicze już przetarli szlaki, pokazali, że da się wygrać z bankiem.
Instytucje finansowe także popełniają błędy, a rolą doświadczonych
prawników jest to, aby te błędy wykorzystać w potyczce sądowej. W sytuacji
kiedy kredyty złotowe zawierają bliźniacze postanowienia do tych które usuwane
są w kredytach frankowych wydaje się, że tylko krok dzieli nas od powszechnego
uderzenia także w kredyty udzielone w złotówkach. Ostatecznie zmuszeniu
banków do oferowania prokonsumenckich kredytów, gdzie już z góry klient wie ile
ma bankowi oddać.
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Chcę obniżyć kredyt w złotówkach. Jak to zrobić i kto mi
w tym pomoże?

Proces obniżania kredytu złotowego o stawę WIBOR jest bardzo zbliżony do
działań podejmowanych w procesie frankowym. Z tą różnicą, że w sprawie
frankowej mamy do czynienia ze stwierdzeniem nieważności całej umowy,    a w
przypadku kredytów złotowych z unieważnieniem tylko jej części,            tj. w
zakresie stawki WIBOR. Dla wielu kredytobiorców łączna kwota do zapłaty z
tytułu WIBOR to nawet kilkaset tysięcy złotych. A patrząc na to, że stawki
WIBOR rosną mocno z miesiąca na miesiąc, to należy spodziewać się, że kwoty te
stale będą rosły.

Jak więc zapewnić sobie obniżoną ratę w kredycie złotówkowym? Nie ma
co w tym względzie liczyć na dobrą współprace z bankiem. W trybie negocjacji i
zmiany warunków umowy kredytu tego nie zrobimy. Koniecznym stanie się w
takiej sytuacji złożenie pozwu do sądu.       

W efekcie potencjalnej wygranej kredytobiorca uzyskuje korzyść w postaci
wyrzucenia zapisów umowy w zakresie stawi WIBOR. W ten sposób łączna kwota
do zapłaty – w tym sama pojedyncza rata za każdy miesiąc – ulega znaczącemu
zmniejszeniu.

Koszt opłaty sądowej w sprawie obniżenia ogólnej kwoty kredytu
złotowego o stawkę WIBOR to maksymalnie 1000 zł! W naszej Kancelarii
prezentujemy ponadto bardzo proste zasady współpracy,             a w związku z
tym nie musisz obawiać się, że nasze wynagrodzenie za pomoc ustalone zostanie
w sposób niezrozumiały. Od samego początku wskazujemy jasne i proste zasady
rozliczeń oraz wynagrodzeń.

DARMOWA KONSULTACJA
Wypełnij formularz zgłoszeniowy 

na naszej stronie:
 

www.eurolege.pl/wibor
 

Nasz konsultant 
oddzwoni do Ciebie.
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WIBOR
pytania i odpowiedzi



Czym jest WIBOR?

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offer Rate) to wskaźnik referencyjny, będący stopą
procentową pożyczek międzybankowych. Innymi słowy WIBOR to wartość
oprocentowania pożyczek zawieranych pomiędzy bankami, ustalana co do zasady
w każdy dzień roboczy o godz. 11:00. 

Wskaźnik WIBOR wraz z marżą banku, jest wykorzystywany do ustalania
oprocentowania kredytów (np. kredytów hipotecznych). Najczęściej spotykanymi
w praktyce stawkami WIBOR są WIBOR 1M, WIBOR 3M oraz WIBOR 6M.

Kto ustala WIBOR?

Podmiotem ustalającym WIBOR w Polsce jest od 2020 roku spółka córka Giełdy
Papierów Wartościowych S.A. (GPW S.A.) o nazwie GPW Benchmark. Wskazana
spółka powołana została do ustalani wskaźników referencyjnych, w tym
wskaźników referencyjnych stóp procentowych.

Jak ustalana jest wartość WIBOR?

Sposób ustalania stawki WIBOR odbywa się każdego dnia. Wskaźnik WIBOR
ustalany jest na podstawie ofert pożyczek międzybankowych 10 największych
banków w Polsce. Algorytm ustalania WIBOR jest stosunkowo prosty i polega na
odrzuceniu dwóch najbardziej skrajnych wartości oraz ustalenia rynkowej
wartości stawki pożyczek międzybankowych dla pozostałych oferowanych przez
banki wartości.

W rzeczywistości to najwięksi gracze sektora bankowe ustalają wysokość stawki
WIBOR. W jaki sposób? Od dłuższego czasu, z uwagi na brak wystarczającej liczby
rzeczywistych transakcji na rynku międzybankowym, zaczęto przy ustalaniu stawki
WIBOR posługiwać się szacunkami dostarczanymi przez same banki. Zatem banki
nie ponoszą kosztów pozyskania pieniądza, ale jednocześnie publikują szacunki
opracowane wedle własnego uznania, które stanowią podstawę do ustalania
stawki WIBOR.
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Czy wskaźnik WIBOR powinien znajdować się w
umowach kredytu zaciąganych przez konsumentów?

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie zabraniają stosowania w
umowach kredytowych opartych na zmiennej stopie procentowej wskaźnika
WIBOR. Nie oznacza to jednak, że na zasadzie niedozwolonych klauzul umownych
nie ma możliwości zakwestionowania wskaźnika WIBOR w umowach zawieranych
przez banki z konsumentami. Jeśli konsument nie został w sposób dostateczny
zapoznany z ryzykami i zagrożeniami zaciągania kredytu na zmiennej stopie
procentowej to wówczas bank może mieć problem z obroną umowy kredytowej w
części dotyczącej WIBOR. 

Ponadto sposób ustalania wskaźnika WIBOR budzi powszechnie duże wątpliwości
co do bezstronności działań instytucji finansowych. Banki, jako silniejsze strony
umowy uczestniczą w ustalaniu wskaźnika, na którym później zarabiają. W
zakresie dobrych obyczajów może to być potraktowane jako naruszenie
interesów konsumenta.

Czyj interes w umowie kredytowej zabezpiecza WIBOR?

Oczywiście wskaźnik WIBOR w umowie kredytowej zabezpiecza bank, który
udziela kredytu. W przypadku zmiany koniunktury gospodarczej i wzrostu kosztu
pieniądza ryzyko związane z udzielonym finansowaniem przenoszone jest w
całości na kredytobiorcę. W zdecydowanej większości są to konsumenci, którzy
nie są świadomi zagrożeń związanych z zaciąganiem zobowiązań opartych o
zmienną stopę procentową.

Czy banki faktycznie pożyczają sobie pieniądze na rynku
międzybankowym?

Największym problemem w zakresie ustalania stawki WIBOR jest to, że w
rzeczywistości banki niemal nie pożyczają sobie pieniędzy w obrocie
międzybankowym. Ze względu na wysoki stopień depozytów i wysoka kapitalizację
banki zasadniczo nie potrzebują dofinansowywania akcji kredytowych środkami
pozyskiwanymi od innych banków. 
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Co składa się na wysokość raty kredytowej?

Każda rata kredytowa składa się dwóch części, tj.: kapitałowej oraz odsetkowej.   
 W zależności od modelu przyjętego w umowie kredytowej rata kapitałowa może
być stała albo zmienna.

Najważniejszym elementem wpływającym na wartość raty przy kredytach
opartych o zmienną stopę procentową jest część odsetkowa. Składa się ona
bowiem z marży banku oraz wskaźnika referencyjnego czyli w niemal wszystkich
umowach kredytowych ze stawki WIBOR. Wskaźnik referencyjny ma charakter
płynny i zmienia się wraz ze wzrostem lub spadkiem wskaźnika WIBOR.

Dlaczego kredytobiorcy ze zmienną stopą procentową
mają dzisiaj największy problem?

W większości krajów zachodniej Europy kredyty hipoteczne (długoterminowe)
udzielane są co do zasady na stałej stopie procentowej. Polska niejako stanowi
ewenement. W naszym kraju kredyty na stałej stopie procentowej stanowią
niewielki odsetek. W przypadku kredytów zaciąganych na 20, 25 czy 30 lat
standardem powinna być zawsze stałość      i przewidywalność. Taką zapewniają
jedynie kredyty ze stałą stopą procentową.

Osoby, które wzięły kredyt oparty o zmienną stopę procentową odczuwają
obecnie na własnej skórze na czym polega ruchoma stopa procentowa.               
 W zależności od zdarzeń w skali makro wysokość stawek WIBOR potrafi wzrosnąć
bardzo szybko. W ślad za tym rosną raty kredytu i cierpi na tym budżet domowy.

Dla banków udzielanie kredytów długoterminowych na zmienną stopę
procentową jest zasadniczo korzystne w okolicznościach, gdy stopy procentowe
są niskie. Wówczas możliwe jest żądanie wyższej marży, a w przyszłości nastąpi
zmiana koniunktury i stawki referencyjne poszybują w górę. Tak też stało się na
przełomie 2021 i 2022 roku.
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Dlaczego raty kredytów tak szybko rosną?

Obecnie obserwujemy bardzo szybki i dosyć dynamiczny wzrost wskaźnika WIBOR
co ostatecznie przekłada się na wysokość spłacanych rat. Wysokości rat
kredytowych rosną, a część odsetkowa potrafi stanowić nawet 80-90% całości
kwoty spłacanej raty. Dotyczy to głównie kredytów zaciągniętych w ostatnich 2
latach. Wpływ na to mają głównie 2 czynniki, tj.: dotychczas krótki okres spłacania
kredytu oraz zaciągnięcie zobowiązania przy historycznie niskim WIBOR.
Kredytobiorcy, którzy mają za sobą długi okres płacenia kredytu i zaciągali
zobowiązania wiele lat temu, np. 12 lat temu,    nie odczuwają tak znaczących
podwyżek wysokości rat kredytu względem początkowych wartości rat jak
kredytobiorcy, którzy dopiero rozpoczęli spłacanie swoich kredytów.

W czym jest problem z WIBOR-em?

Największe wątpliwości rodzi sposób ustalania rzeczywistej wartości w jakich
kredytobiorcy muszą płacić koszty zaciągniętych kredytów. Problem polega na
tym, że w praktyce WIBOR ustalany jest właściwie jedynie na ofertach (a nie
rzeczywistych transakcjach). Może to rodzić obawy co do tego, że banki sztucznie
zawyżają wartość WIBOR skoro właściwie nie zawierają pożyczek po kosztach jakie
oferują. Z kolei kredytobiorcy faktycznie i rzeczywiście płacą koszty ustaleń
ofertowych w obrocie międzybankowym, gdzie nie dochodzi do żadnych
transakcji.

Co stanowi zysk banku przy kredytach hipotecznych?

Banki co do zasady powinny zarabiać na marży kredytowej. Marża banku w
kredycie powinna odzwierciedlać koszty operacyjne oraz ryzyko banku, jakie na
siebie przyjmuje w związku z udzielonym finansowaniem. Co do zasady
oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR powinno być wyłącznie rekompensatą
dla banku za pożyczki na rynku międzybankowym. Skoro do tych pożyczek
faktycznie nie dochodzi, to rosnący WIBOR w sposób oczywisty stanowi
dodatkowy element zysku banku.
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Czy wzrost stóp procentowych NBP podnosi stawkę
WIBOR?

Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy podnoszeniem stóp procentowych
przez NBP a wzrostem wskaźnika WIBOR. Stawki NBP dotyczą rzeczywistych
wartości. Natomiast WIBOR jest pewnego rodzaju estymacją (przewidywaniem)
tego co może wydarzyć się w przyszłości z uwzględnieniem czasookresu, np. 3-
miesiące, 6-miesięcy. Stąd stawki WIBOR 3M czy WIBOR 6M.

Do jakich wartości może wzrosnąć WIBOR?

Nikt nie jest w stanie przewidzieć do jakich wartości może wzrosnąć WIBOR oraz
to, czy w ogóle będzie rósł. Może się zdarzyć, że WIBOR będzie spadał, a raty
kredytów będą malały. Nieprzewidywalność zdarzeń makroekonomicznych
uniemożliwia jednoznaczną prognozę górnego pułapu wzrostu stawki
referencyjnej WIBOR.

Można jednak patrzeć na wskaźniki będące kierunkiem (prognozą) w jakim
poruszać się będzie najpewniej stawka WIBOR i ile będzie ona wynosiła       w
przyszłości. Jest to FRA na WIBOR. Dla przykładu aktualne FRA na WIBOR 3M i 6M
(07.2022r.) wynosi ok. 8%. Zakładać jednak można, że ze względu na znaczące
osłabienie polskiego złotego (PLN) NBP zacznie silniej podwyższać stopy
procentowe, a w ślad za tym zwiększy się koszt pieniądza i WIBOR zacznie
wzrastać bardziej dynamicznie.

Czy wskaźnik WIBOR w umowach kredytowych zostanie
zastąpiony innym wskaźnikiem?

W przestrzeni publicznej wiele mówi się o zastąpieniu wskaźnika WIBOR w
umowach kredytowych innym, bardziej odpowiadającym rzeczywistemu kosztowi
pozyskania pieniądza z rynku. Postulowane jest wprowadzenie wskaźnika
POLONIA, a być może też WKF – Wskaźnik Kosztów Finansowania. Problem
polega jednak na tym, że wprowadzenie takich zmian raczej będzie mogło
dotyczyć wyłącznie kredytów, które zostaną dopiero zawarte w przyszłości. 
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Wprowadzenie takich zmian systemowo do już istniejących umów kredytowych
wydaje się być nadmierną ingerencją w sferę prywatnoprawną i może spotkać się
z interwencją zagranicznych instytucji, w tym Komisji Europejskiej.

Ponadto wskaźnik POLONIA również jest bardzo niestabilny (tak jak WIBOR), a
jego wartość aktualnie wynosi powyżej 6%, a więc i tak stosunkowo dużo. Jest to
wartość aktualnie dosyć mocno zbliżona do wartości wskaźnika WIBOR 3M

Kiedy możliwe jest złożenie pozwu do sądu przeciwko
bankowi o usunięcie stawki WIBOR z umowy
kredytowej?

W przypadku każdej aktywnej umowy kredytowej możliwe jest złożenie pozwu o
usunięcie z niej postanowień dotyczących wskaźnika WIBOR. Ważne, aby była to
aktywna umowa. Nie jest istotne czy spłacasz raty kredytu 1 rok czy 20 lat lub
dłużej.

Jakie korzyści można uzyskać idąc do sądu przeciwko
bankowi?

Stosowanie przez banki w umowach z kredytobiorcami – konsumentami stawek
WIBOR może być uznane za klauzule abuzywne. Wyjściową do zrozumienia
problemu niech będzie fakt, że banki jako instytucje finansowe, posiadające
rzeszę analityków, a przerzucają całość ryzyka kredytowego na konsumenta. Taki
kredytobiorca zwykle nie zna mechanizmów i skali zdarzeń związanych ze
wzrostem WIBOR. Ponadto kredytobiorca nie ma żadnego, nawet pośredniego
wpływu na wartość WIBOR. W przypadku banków mają one pośredni, a nawet
bezpośredni (w przypadku 10 największych banków w Polsce) wpływ na wartość
stawki WIBOR. Zdarzenie to możemy oceniać pod kątem zgodności z dobrymi
obyczajami w obrocie profesjonalista – konsument.
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W procesie sądowym przeciwko bankowi zadaniem sądu jest usunięcie          z
umowy kredytowej części dotyczącej ustalania wysokości zobowiązania do spłaty
opartej o WIBOR. Oznacza to, że umowa kredytu pozostanie ważna, ale łączna
suma do zapłaty po stronie kredytobiorcy ograniczy się do wartości kapitału oraz
ustalonej w umowie marży. W przypadku, gdy kredytobiorca spłacił już więcej niż
kapitał i marża kredytowa, to wówczas należeć mu się będzie zwrot nadpłaty od
banku, który udzielał mu kredytu.

Ile wynosi opłata sądowa w sprawie o wyrzucenie
postanowień WIBOR z umowy kredytowej?

Opłata sądowa w sprawie o usunięcie postanowień dotyczących WIBOR wynosi
nie więcej niż 1000 zł. Może być ona niższa, o ile kwota odsetek         w zakresie
WIBOR niższa jest od 20.000 zł.

Czy umowy na zmiennej stopie opartej o WIBOR
podobne są do kredytów frankowych?

Można powiedzieć, że TAK i NIE. Nie są podobne o tyle, że w przypadku kredytów
frankowych to konkretny bank, który udzielał kredytu w walucie obcej ustalał sobie
kurs tej waluty w oparciu o własne tabele. Oznaczało to, że bank będący
kredytodawcą sam, arbitralnie ustalał ile ostatecznie kredytobiorca mu zapłaci.

W przypadku kredytów hipotecznych opartych o zmienną stopę procentową
(WIBOR) banki samodzielnie nie ustalają wartości WIBOR. Niemniej mają pośredni,
a niekiedy bezpośredni wpływ na wartość tego wskaźnika. Chociaż faktycznie
ustalany jest on przez podmiot trzeci, tj. GPW Benchmark.
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Wygraliśmy już ponad 7500
spraw sądowych o zapłatę z
powództwa banków, firm
pożyczkowych i windykacyjnych.
Prawie wszystkie sprawy
zakończyły się oddaleniem
powództwa w całości.

Jeśli nie jesteś pewny, czy można
wygrać z instytucją finansową, to
poznaj historie kilku spośród
tysięcy naszych Klientów.

Mamy wieloletnie doświadczenie
w sprawach bankowych!

WYBRANE WYROKI HISTORIE KLIENTÓW

Nasza kancelaria jest dwukrotnym
laureatem plebiscytu Orły Prawa.
Tym szczególnym wyróżnieniem
mogą pochwalić się tylko najlepsze
firmy prawnicze, które cechują się
profesjonalizmem i zapewniają najwyższą
jakość usług.

30 7500
Zespół ekspertów

Adwokaci, radcy prawni, 
prawnicy i specjaliści ds. finansów.

 

Wygranych spraw
Prowadzimy i wygrywamy sprawy 

we wszystkich sądach w Polsce.
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https://www.eurolege.pl/wygrane-sprawy/?utm_source=fb&utm_medium=ebook&utm_campaign=wibor
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Kancelaria EUROLEGE
ul. Popiełuszki 9, 22-100 Chełm
www.eurolege.pl

EUROLEGE Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
pod numerem KRS 0000736720

DARMOWA KONSULTACJA

530 333 130 kontakt@eurolege.pl

zadzwoń lub napisz już teraz

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

Wypełnij formularz zgłoszeniowy 
na naszej stronie:

 
www.eurolege.pl/wibor

 
Nasz konsultant 

oddzwoni do Ciebie.

https://www.eurolege.pl/oferta/wibor/?utm_source=fb&utm_medium=ebook&utm_campaign=wibor
https://www.eurolege.pl/?utm_source=fb&utm_medium=ebook&utm_campaign=wibor
https://www.eurolege.pl/oferta/wibor/?utm_source=fb&utm_medium=ebook&utm_campaign=wibor
https://www.eurolege.pl/oferta/wibor/?utm_source=fb&utm_medium=ebook&utm_campaign=wibor

