
Sygn. akt: I C 476/21

WYROK

W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2022 r.

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Mariusz Ptaszyński

Protokolant: st. sekr. sąd. Urszula Sekuła

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2022 r. w Mińsku Mazowieckim na 

rozprawie

sprawy z powództwa 

przeciwko   

o zapłatę 15.899,62 złotych i ustalenie 

I. zasądza  od  pozwanego   

 na  rzecz  powodów  

  solidarnie kwotę 15.899,62 zł (piętnaście tysięcy osiemset

dziewięćdziesiąt  dziewięć  złotych  i  sześćdziesiąt  dwa  grosze)  z

odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 maja 2021 r. do dnia

zapłaty;

II. ustala bezskuteczność wobec powodów 

 umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF nr 

 z dnia 12 lutego 2008 r. zwartej pomiędzy powodami a

pozwanym  oraz  regulaminu  stanowiącego  integralną  część  umowy

kredytu, w zakresie odnoszącym się do indeksacji kredytu co do:



1.   § 2 ust. 1 umowy w zakresie objętym brzmieniem „nominowanego do

waluty CHF wg kursu kupna CHF obowiązującego w banku w dniu

uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz”;

2. § 3 ust. 2 umowy w zakresie objętym brzmieniem "kredyt wypłacany

jest  w  złotych  polskich  przy  jednoczesnym  przeliczeniu  wysokości

wypłacanej kwoty na CHF wg kursu kupna obowiązującego w banku w

dniu wypłaty środków”;

3.  §  6  ust.  3  umowy  w  zakresie  objętym brzmieniem „wysokość  rat

kapitałowo  –  odsetkowych  zostanie  ustalona  po  przeliczeniu  kwoty

wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień umowy”;

4. § 6 ust. 4 umowy w zakresie objętym brzmieniem „raty kredytu wraz z

należnymi  odsetkami  płatne  są  w  złotych,  w  kwocie  stanowiącej

równowartość CHF”;

5. § 6 ust. 5 umowy w zakresie objętym brzmieniem „kwota wpłaty raty w

złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w

Banku w dniu wpływu środków do banku”;

6. §  12  ust.  4  umowy  w  zakresie  objętym  brzmieniem  „kwota

wymagalnego  zadłużenia  z  tytułu  niniejszej  umowy  zostanie

przeliczona na PLN według kursu sprzedaży CHF obowiązującego w

banku w tym dniu”; 

7. §9 ust. 9 regulaminu w zakresie objętym brzmieniem „zmiana waluty

kredytu polega na przeliczeniu pozostałego do spłaty kapitału i odsetek

na kapitał i  odsetki w walucie wnioskowanej przez kredytobiorcę po

kursach ustalonych przez bank w dniu dokonywania zmiany waluty”

III. zasądza  od  pozwanego   

 na  rzecz  powodów  

 solidarnie kwotę 5434 zł (pięć tysięcy czterysta trzydzieści

cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.


