
sygn. akt XXVIII C 5422/22  

WYROK

W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 15 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący – sędzia (del.) Robert Masznicz

Protokolant – Maria Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2023 r. w Warszawie

sprawy, w której powodami są 

i I

przeciwko pozwanemu bankowi pod firmą

 z siedzibą w Warszawie

o ustalenie i zapłatę

1) ustala, że umowa o millekredyt dom nr  z dnia 20 maja 2005 r., zawarta

między powodami a pozwanym bankiem, jest nieważna;

2) zasądza od pozwanego banku na rzecz powodów łącznie kwoty następujące:  

a) kwotę 98 933 zł 18 gr (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote

18  groszy)  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie  w  spełnieniu  świadczenia

pieniężnego za czas od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;

b) kwotę  60  198  31/100 CHF  (sześćdziesiąt  tysięcy  sto  dziewięćdziesiąt  osiem  franków

szwajcarskich  31  centymów)  z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie  w  spełnieniu

świadczenia pieniężnego za czas od dnia 8 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty;

3) oddala powództwo o zapłatę odpowiednich odsetek w zakresie wykraczającym poza odsetki,

zasądzone w punkcie 2;

4) zasądza od pozwanego banku na rzecz powodów łącznie zwrot kosztów procesu w sumie 11

864 zł (jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote), w tym:

a) kwotę  1 000  zł  (tysiąc  złotych)  tytułem  kosztów,  stanowiących  uiszczoną  opłatę  od

pozwu;

b) kwotę  30  zł  (trzydzieści  złotych)  tytułem kosztów,  stanowiących uiszczoną  opłatę  od

pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa;  
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c) kwotę 10 800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych), tytułem zwrotu kosztów zastępstwa

procesowego,  stanowiących  stawkę  minimalną  wynagrodzenia  pełnomocnika

procesowego ustanowionego w osobie adwokata

d) kwotę 34 zł (trzydzieści cztery złote), tytułem kosztów stanowiących opłaty skarbowe od

pełnomocnictw procesowych złożonych w sprawie 

- wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas

od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.
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