
                                                                 (miejscowość,  data )

            Sąd Okręgowy (właściwy dla miejsca zamieszkania) 
    ?? Wydział Cywilny

                        ul.....................   (kod miasta)

                                               Strona Powodowa 
                                                     (Imię Nazwisko) PESEL …............
                                                     (Imię Nazwisko) PESEL …............

    zamieszkali ul.....(kod miasta)....
                                                     Adres do korespondencji;
                                                     ul............ (kod miasta)............

   Strona Pozwana
                                                    Bank …................................
                                                    ul............(kod miasta)...............
                                                    KRS ….............. NIP...............

Wartość przedmiotu sporu: (tu otrzymana kwota w PLN)

     POZEW O UZNANIE UMOWY KREDYTOWEJ ZA NIEWIĄŻĄCĄ

Działając w imieniu własnym wnosimy o:
1. uznanie postanowień umowy kredytowej z dnia …............... za niewiążące 

oraz wzajemny zwrot świadczeń pieniężnych określony jak niżej; 
2. powód zwraca otrzymaną kwotę, określoną w umowie jako …..............PLN; 
3. pozwana zwraca otrzymane raty kapitałowe i odsetkowe wynoszące na dzień 

….................kwotę .................PLN, oraz;
4. pobrane kwoty kosztów wymienione w umowie oraz składki umów ubezpieczeń; 

na życie (ZKH) i nieruchomości (NKH) co najmniej od dnia wniesienia pozwu lub 
od dnia najbliższego przedłużenia zawartych umów, po ich przedłożeniu z tą datą; 

5. polecenie pozwanej dostarczenia wniosku kredytowego z załącznikami na których 
składaliśmy podpisy bez otrzymania ich kopii, oraz dokumentów ubezpieczenia na 
życie i nieruchomość wraz z rozliczeniem wysokości składek ZKH i NKH;   

6. zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów zwrotu kosztów procesu według norm 
przepisanych, w tym opłaty od pozwu, kosztów podróży, utraconego zarobku a w 
wypadku konieczności powołania pełnomocnika, opłaty skarbowej od 
pełnomocnictwa, oraz kosztów zastępstwa procesowego, a także odsetek 
liczonych od dnia wniesienia pozwu.

Właściwość tutejszego Sądu ustalono wg. Art.37². § 1 kpc
(„Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce  
organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym 
można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda”)
Podjęto (tu ilość) próby ugodowego rozwiązania w dniach (tu daty) otrzymując tylko 
jedną odpowiedź, która nie stanowiła korzystnego rozwiązania dla powodów, do tego  
bez pożądanych dokumentów wymienionych w pkt.5 pozwu

         UZASADNIENIE
Żądania pozwu nie są przedawnione, gdyż wg. SN czas przedawnienia wynosi 10 lat od 
dowiedzenia się o nieprawidłowości swej umowy, co jest głównym motywem wniesienia 
powództwa. Nieprawidłowości mają początek w wniosku kredytowym, którego kopii nie 
otrzymaliśmy stąd polecenie jak w pkt.5 pozwu, a kolejne nieprawidłowości są zawarte 
w umowie kredytowej …...........    ciąg dalszy to analiza zawartej umowy kredytowej. 
Po otrzymaniu umowy kredytowej mogę sporządzić dalszy ciąg uzasadnienia, a po 
otrzymaniu w odpowiedzi na pozew żądanych dowodów, napisze pismo procesowe.


