
Sygn. akt I C 413/21

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia Paweł Lasoń
Protokolant Marcelina Machera

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa 

przeciwko 

o zapłatę i ustalenie 

1. zasądza od pozwanej 

na  rzecz  powodów  łącznie  kwotę  36.318,25

(trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemnaście złotych dwadzieścia pięć groszy)

złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 roku

do dnia zapłaty;

2. ustala,  że  bezskuteczne  wobec  powodów  

pozostają postanowienia umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF

numer   zawartej  dnia  27  listopada  2006  roku  pomiędzy

powodami   a  

,   oraz   mające  zastosowanie  do  tej  umowy

postanowienia Regulaminu; obejmujące:

a) § 2 ust. 1 Umowy w zakresie sformułowania: „nominowanego do waluty CHF,

wg kursu kupna walut dla CHF, obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia

całości kredytu lub jego poszczególnych transz — w przypadku wypłaty kredytu

w transzach



b) §  3  ust.  2  Umowy  w  zakresie  sformułowania:  „Kredyt  wypłacany  jest  w  złotych

polskich  przy  jednoczesnym przeliczeniu  wysokości  wypłacanej  kwoty  (transzy)  na

CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalonego przez Bank i obowiązującego w Banku

w dniu wypłaty środków”;

c) § 5 ust. 3 Umowy w zakresie sformułowania: „Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych

zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do

postanowień niniejszej Umowy”'

d) §  5  ust.  4  Umowy  w  zakresie  sformułowania:  „Raty  kredytu  wraz  z  należnymi

odsetkami płatnt są w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość CHF” •

e) § 5 ust. 5 Umowy w zakresie sformułowania: „Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana

jest m CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu

środków do Banku”;

f) §  11 ust.  4 Umowy w zakresie  sformułowania:  „kwota wymagalnego zadłużenia z

tytułu niniejszej Umowy zostanie przeliczona na PLN według kursu sprzedaży walut

dla CHF z Tabeli kursów NBP obowiązującego w tym dniu”;

g) §  9  ust.  3  Regulaminu  w zakresie  sformułowania:  „W przypadku  kredytu/pożyczki

nominowanych  przeliczenie  dokonanej  ponadplanowej  wpłaty  na  walutę

kredytu/pożyczki nastąpi w dni; wpływu środków do Banku wg kursu sprzedaży waluty

obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływ środków do Banku

3. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

4. zasądza od pozwanej na

rzecz powodów  solidarnie kwotę 8.334 (osiem tysięcy

trzysta trzydzieści cztery)  złote tytułem zwrotu kosztów procesu.


