
Pytania  
 

1. Cel zaciągnięcia kredytu? 
2. Czy umowę zawierano bezpośrednio w Banku czy przez pośrednika? 
3. Czy Bank analizował zdolność kredytową? W jaki sposób? Jaka zdolność? 
4. Czy Bank przedstawiał różne opcje, różne waluty udzielenia kredytu? 
5. Czy Bank faworyzował kredyt frankowy? Była możliwość kredytu złotowego? 
6. W jakiej walucie zarabialiście Państwo w momencie zawarcia umowy? 
7. Dlaczego nie zawarliście Państwo umowy kredyt w złotówkach? 
8. Jak opisywano kredyt frankowy? 
9. Jak przedstawiano walutę franka szwajcarskiego? 
10. Czy przedstawiano symulacje, historia kursu? Jeśli tak, to jaki przedział czasowy? 
11. Czy przedstawiano symulacje jak wyglądałaby rata i kapitał, gdyby kurs chf wynosił 

2,50 zł, 3,00 zł, 3,50 zł, 4,00 zł itp.? 
12. Jaka była informacja o walucie spłaty, wypłaty kredytu? Złotówki? Franki? 
13. Czy wiedzieliście Państwo, że po uruchomieniu kredytu saldo będzie frankowe a 

spłata będzie odbywać się w złotówkach? 
14. Czy Bank proponował założenie walutowego rachunku bankowego przy 

uruchomieniu kredytu i do jego spłaty? Czy była taka możliwość? 
15. Jakie kryteria decydowały o ustalaniu kursu waluty CHF? Czy bank wyjaśniał w jaki 

sposób kształtuje kursy i skąd się biorą 
16. Czy Bank przedstawił kurs maksymalny franka jaki może zastosować? 
17. Czy była możliwość negocjowania postanowień umownych z pracownikiem 

Banku? 
18. Czy była możliwość negocjowania zapisów dotyczących spreadu dla Banku? 
19. Czy była możliwość negocjowania zapisu dotyczącego prowizji dla Banku? 
20. Co Państwo powiedzą o indywidualnym uzgodnieniu kursu franka szwajcarskiego? 

Miało miejsce? 
21. Czy mieli Państwo możliwość wziąć egzemplarz umowy do domu? 
22. Co jest przyczyną złożenia pozwu, założenia sprawy? 
23. Czy do umowy konieczne było wzięcie dodatkowego produktu, np. ubezpieczenie, 

karta? 
24. Czy ilość środków pieniężnych potrącanych z rachunku bankowego uległa zmianie 

w okresie spłacania czy jest na tym samym poziomie? 
25. Czy samodzielnie wypełnialiście Państwo wniosek kredytowy? Przypominacie 

sobie Państwo? 
26. Czy sprzedawca w Banku proponował wypłatę kredytu we franku?  
27. Czy sprzedawca w Banku proponował spłatę kredytu we franku od początku? 
28. Czy bank proponował, że prześle wzór umowy na maila? Czy Państwo pytaliście  

o to? 
29. W jaki sposób informuje się Państwa o zmianie tabel, regulaminów, wewnętrznych 

regulacji bankowych? 
30. Czy nieruchomość jest wynajmowana? Od kiedy? Czy taki był powód zaciągnięcia 

kredytu? 
31. Ile Państwo macie mieszkań na wynajem? Czy to jest źródło dochodu? 
32. Czy z kredytu była finansowana Państwa działalność gospodarcza? 



33. Czy byli Państwo kiedykolwiek w kantorze? Czy są tam kursy kupna i sprzedaży? 
Czy kursy w kantorach różnią się? 

34. Dlaczego Państwo nie kupujecie franków w oddziale NBP? 
35. Proszę opisać czym się Państwo zajmowaliście w momencie zawarcia kredytu 

(wykonywany zawód) 
36. Wyjazd za granicą – czy nabywaliście Państwo walutę obcą? Jak wyglądała 

transakcja? 
37. Czy wiedzą Państwo, aby aktualnie była możliwość udzielenia kredytu we frankach  

w jakimkolwiek Banku?  
38. Dlaczego czujecie się Państwo pokrzywdzeni tym kredytem?  
39. Skoro umowa była skomplikowana, to dlaczego nie skorzystaliście z pomocy 

prawnika przy zawieraniu jej w banku?  
40. Czy w ostatnim czasie, po złożeniu pozwu, Bank podejmował wobec Państwa 

jakieś działania? 
41. Czy gdyby frank dalej był po 2 złote, to czy wytoczylibyście Państwo niniejsze 

powództwo? 
42. Czy rozumiecie Państwo skutki unieważnienia umowy i się na nie zgadzacie? 

 
 
 


