
WYBRANE ELEMENTY UGODY W SPRAWIE KREDYTU WALUTOWEGO (FRANKOWEGO) 
PRZYKŁADOWE ZOBOWIĄZANIA I ROZLICZENIA STRON 
 

§ 3. 

1.W celu polubownego załatwienia Roszczeń, Strony postanawiają zmienić Umowę Kredytu z umowy kredytu 
indeksowanego do waluty obcej (franka szwajcarskiego, CHF) na umowę kredytu udzielonego w złotych (PLN), 
niezawierającego mechanizmu indeksacji. 

2.W związku z postanowieniem ustępu poprzedzającego, Strony postanawiają, że:  

1) postanowienia indeksacyjne, tj. §§ .......Umowy Kredytu, zostaną wykreślone z tej umowy; 

2)kwotą kredytu, do zwrotu której zobowiązani będą Kredytobiorcy będzie wyrażona w złotych Kwota Kredytu, 
tj. kwota wynosząca .................... (słownie: ................................................................) zł; 

3) oprocentowanie Kwoty Kredytu zostanie ustalone w następujący sposób: 

a)oprocentowanie Kwoty Kredytu w każdym okresie odsetkowym będzie wynosiło sumę stopy bazowej i marży; 

b)stopa bazowa za każdy okres odsetkowy równa jest następującemu wskaźnikowi: .................... ; 

c) wysokość marży będzie wynosiła .................... (słownie: ................................................................) p.p.; 

4)Kwota Kredytu wraz z należnymi odsetkami zostanie spłacona przez Kredytobiorców w .................... 
miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych zgodnie harmonogram spłaty, stanowiący załącznik do Aneksu, o 
którym mowa poniżej, przy czym harmonogram ten uwzględnia zaliczenie Kwoty Zwrotu, o której mowa 
poniżej, na poczet spłaty Kwoty Kredytu. 

3.Strony postanawiają utrzymać w mocy dotychczasowe zabezpieczenia spłaty kredytu, określone w Umowie 
Kredytu. 

§ 4 

1.Strony ustaliły, że: 

1)począwszy od dnia zawarcia Umowy Kredytu do dnia zawarcia Ugody Kredytobiorcy zapłacili Bankowi kwotę 
wynoszącą .................... (słownie: ................................................................) zł tytułem spłaty rat kredytu; 

2)kwota zobowiązania Kredytobiorców z tytułu spłaty rat kredytu obliczonych od dnia zawarcia Umowy Kredytu 
do dnia zawarcia Ugody z pominięciem wyżej wymienionych postanowień indeksacyjnych wynosi .................... 
(słownie: ................................................................) zł. 

2.Mając na uwadze treść ustępu poprzedzającego, Kredytobiorcy uprawnieni są do otrzymania od Banku kwotę 
wynoszącą .................... (słownie: ................................................................) zł (dalej zwana "Kwotą Zwrotu“), 
stanowiącą różnicę pomiędzy kwotami wskazanymi w ustępie poprzedzającym. 

3.Strony postanawiają zaliczyć Kwotę Zwrotu na poczet spłaty Kwoty Kredytu. 

4.Obliczenia stanowiące podstawę ustalenia kwot wskazanych w ust. 1 powyżej, stanowią załącznik nr 2 do 
Ugody. 
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