Przed złożeniem pozwu należy wysłać do Banku wezwanie do ugody o treści;
(miejscowość, data )
(Imię Nazwisko , PESEL )
zamieszkali ul.....(kod miasta)....
Adres do korespondencji;
ul............ (kod miasta)............

Bank …....................................
ul............(kod miasta)...............
KRS ….............. NIP...................
WEZWANIE DO UGODY
Kredytobiorcy działając w imieniu własnym jako konsumenci mający zawartą umowę o
kredyt hipoteczny Nr...........................sporządzoną w dniu …................. z Bankiem
…............................... z siedzibą w …................. wnioskują o uznanie umowy za
niewiążącą oraz wzajemny zwrot świadczeń pieniężnych określony jak niżej;
1.Kredytobiorcy zwracają otrzymaną kwotę, określoną w umowie jako …..............PLN;
2.Bank zwraca otrzymane raty kapitałowe i odsetkowe wynoszące około...............PLN;
W wypadku gdy ewentualna różnica w/w świadczeń jest na korzyść Banku ma on prawo
przedstawić nową umowę spłaty tej różnicy z ratami malejącymi.
UZASADNIENIE
Kredytobiorcy po zapoznaniu się z Uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia
7 maja 2021r uważają że postanowienia umowy kredytowej z dnia …..................są
niewiążące stąd wzajemny zwrot świadczeń pieniężnych jest zasadny.
W wypadku odmowy uznania umowy za niewiążącą prosimy o dostarczanie;
1. kopii wniosku kredytowego z wszystkimi załącznikami na których składaliśmy
podpisy z powodu że nie dano nam wtedy ich kopii, oraz;
2. kopii dokumentów ubezpieczenia na życie i nieruchomość niezbędnych w tym
stanie prawnym do złożenia pozwu po uprzednim wezwaniu przed sądowym, które
planujemy złożyć po upływie 30 dniu od daty pokwitowania niniejszego wezwania
do ugody, także w wypadku braku odpowiedzi na niniejsze wezwanie.
( podpisy kredytobiorców )
Po otrzymaniu odpowiedzi na wezwanie do ugody lub braku odpowiedzi po upływie
30 dni od pokwitowania w/w wezwania należy złożyć wezwanie przed sądowe,
którego ostateczna treść zależy od stanowiska Banku, który może przedstawić
nową umowę spłaty wynikłej różnicy wzajemnych świadczeń pieniężnych.
Zamieszczony niekompletny przykład pozwu zakłada prawdopodobną negatywną
odpowiedź Banku na wezwanie do ugody a jego dalsza treść jest zależna od
przesłanej na adres teleprawo@teleprawo.net umowy kredytowej, gdyż w niej są
nieprawidłowości których źródło tkwi w wniosku kredytowym, o którego
dostarczenie domagamy się w wezwaniu do ugody.

