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Szanowni Państwo,

najnowsze  wydanie  Newsle era  UCLP  zostało
przygotowane  we  współpracy  z  Kancelarią  RGW,
która od początku 2015 r. prowadzi sprawy związane
z  tzw.  kredytami  frankowymi,  a  niedawno
uruchomiła  blog  ekspercki  pt.  "Pułapki  frankowe"
(www.pulapkifrankowe.pl).

Tematyka kredytów frankowych jest również często
poruszana  na  Portalu  UCLP,  a  obecnie  ma  duże
znaczenie  dla  konsumentów  choćby  z  uwagi  na
szczególne  okoliczności  ekonomiczne,  które
wpływają  na  kurs  franka  szwajcarskiego  i  tym
samym na wysokość ich zobowiązań kredytowych.

Zapraszamy do zapoznania  się  m.in.  z  wpisami  na
temat wakacji kredytowych, możliwości podważenia
aneksu  o  przewalutowaniu  kredytu  oraz
orzecznictwa dotyczącego kredytów indeksowanych
i denominowanych.
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Wakacje kredytowe - czy to rzeczywiście dobre
rozwiązanie? 

W ostatnim czasie z uwagi na trudną sytuację gospodarczą oraz
wysoki kurs franka szwajcarskiego wielu kredytobiorców bierze
pod uwagę możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych,
czyli odroczenia spłat rat kredytu.

W  celu  skorzystania  z  wakacji  kredytowych  konieczne  jest  z
reguły  podpisanie  odpowiedniego  aneksu  do  umowy.  I  to
właśnie przy podpisywaniu aneksu do umowy należy zachować
szczególną ostrożność [...]



Aneks  dotyczący  przewalutowania  kredytu  też
może być abuzywny

Również  aneksy  do  umowy  kredytu  mogą  być
oceniane  pod  kątem  występowania  w  nich
niedozwolonych postanowień umownych. Powyższe
zostało wyraźnie potwierdzone przez Sąd Najwyższy
w wyroku z 7 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt
IV  CSK  13/19   w  odniesieniu  do  aneksu  o
przewalutowaniu  kredytu  udzielonego  w  złotych
polskich, którzy powodowie zawarli z bankiem [...]
Brak możliwości ustalenia kwoty kredytu prowadzi
do nieważności umowy kredytu denominowanego

Przyczyną stwierdzenia nieważności umowy o kredyt
denominowany w sprawie toczącej się przed Sądem
Okręgowym w Warszawie było uznanie, że umowa
nie  zawiera  wystarczająco  precyzyjnego  określenia
kwoty  kredytu,  która  jest  elementem  koniecznym
tego typu umowy, wymaganym przez ustawę Prawo
bankowe [...]

Kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR -
prawomocny wyrok

Po  wyeliminowaniu  niedozwolonych  postanowień
umownych umowa pozostaje ważna, ale jest umową
kredytu  w złotych  polskich bez  indeksacji  do  CHF.
Kredytobiorcy  natomiast  należy  się  zwrot
nienależnie spełnionych świadczeń - Sąd Apelacyjny
w  Warszawie  utrzymał  w  mocy  wyroku  Sądu
Okręgowego  w  Warszawie  dotyczący  kredytu
indeksowanego [...]
Zapraszamy również do śledzenia strony UCLP na
Facebooku oraz na Linkedin. Znajdą Państwo dodatkowe
aktualności z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej
konkurencji w Polsce i w Niemczech:

h ps://www.facebook.com



/uclp.portal.prawa.konkurencji/

h ps://www.linkedin.com/company/unfair-
compe on-&-compliance-law-portal/

Ten Newsletter został przesłany na adres e-mail,
wskazany przez Państwa w procesie subskrypcji
Newslettera Portalu UCLP (www.uclp.com.pl,
www.uclp.de, www.uclp.eu). Administratorem Państwa
danych osobowych jest RGW Finance Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35/11, 00-519
Warszawa, jako wydawca Unfair Competition &
Compliance Law Portal. Więcej informacji o
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora
znajdą Państwo w Polityce prywatności i cookies.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych, które
skutkować będzie usunięciem Państwa adresu e-mail z
listy subskrybentów Newslettera UCLP.  Żadna z
informacji znajdujących się w Newsletterze nie stanowi
porady prawnej. W celu rezygnacji z subskrypcji
Newslettera Portalu UCLP, należy kliknąć tutaj.

Dieser Newsletter wurde an die von Ihnen bei der
Anmeldung auf der UCLP Seite (www.uclp,com.pl,
www.uclp.de, www.uclp.eu) angegebene E-Mail Adresse
gesendet. Der für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten Verantwortliche ist: RGW
Finance Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau, ul. Wspolna
35/11, 00519 Warschau, als Herausgeber der Unfair
Competition & Compliance Law Portal. Mehr
Informationen über die Verarbeitung
personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen
finden Sie in der Datenschutz- und Cookies-Erklärung.
Wir informieren, dass Ihnen das Recht auf Widerruf der
Zustimmung für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zusteht, was die Löschung
Ihrer E-Mail-Adresse ausder Liste der Abonnenten des
UCLP-Newsletters nach sich ziehen wird. Keine der
Information in dem Newsletter stellt eine Rechtsberatung
dar. Wenn Sie von der Anmeldung zum Newsletter des
UCLP zurücktreten möchten, dann klicken Sie hier.

This Newsletter was sent on an e-mail address, which
was given by you during UCLP Newsletter subscription
process (www.uclp.com.pl, www.uclp.de, www.uclp.eu).
The controller of your data is RGW Finance Sp. z o.o.
with its registered office in Warsaw, ul. Wspólna 35/11,
00-519 Warsaw as the publisher of the Unfair
Competition & Compliance Law Portal. More information
about processing of your data by the Controller may be
foung in the Privacy and cookies policy. We would like to
inform you that you have a right to withdraw your
consent to process your personal data, which will result
in removal of your e-mail address from the base of UCLP
Newsletter subscribers. No information found in the
Newsletter constitutes legal aid. In order to resign from
UCLP Newsletter subscription please follow the link.


