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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2022 roku 

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodnicząca: Sędzia S.O. Dorota Liczberska-Dębska
protokolant staż. Monika Dudek
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2022 r. w Łodzi

sprawy z powództwa 
przeciwko 

o zapłatę i ustalenie i roszczenia ewentualne   

1. ustala, że zawarta między  a 
 (obecnie 

 umowa numer   o  kredyt  
waloryzowany kursem CHF zawarta jest

nieważna;
2. zasądza od  na rzecz 

 w częściach równych, kwoty 344.986,69 zł (trzysta czterdzieści cztery
tysiące  dziewięćset  osiemdziesiąt  sześć  złotych  sześćdziesiąt  dziewięć  groszy)  z
ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od  8 grudnia 2020 roku do dnia
zapłaty oraz 11.917 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych)  tytułem
zwrotu  kosztów  procesu  z  ustawowymi  odsetkami  za  opóźnienie  od  dnia
uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.
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