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WEZWANIE DO ZAPŁATY 

 

 Niniejszym, w imieniu własnym wzywam do zwrotu kwoty odpowiadającej wysokości 14 rat wraz z 

odsetkami tytułem spłaty kredytu, jakie w związku z zaciągnięciem kredytu przez …………………. 

zobowiązała sie Pani spłacać. Według mojej najlepszej wiedzy spłaciła Pani jedynie 10 rat kredytu, 

natomiast w dalszym ciągu pozostaje nierozliczona dalsza kwota. W związku z zaległością toczy się 

postępowanie egzekucyjnego, którego koszty ponoszę ja. 

 

Przypominam, iż zgodnie z ustaleniami, jakie poczyniła Pani z …………………, miała Pani regularnie 

spłacać raty kredytowe. Zaznaczam, iż fakt poczynienia takich ustaleń może potwierdzić kilku świadków. 

Pragnę również zauważyć, że od momentu zakupu kredytowanych rowerów, znajdują się one wyłącznie 

w Pani posiadaniu. Pan ………………… nie ma dostępu do żadnego z nich, a jednocześnie ponosi 

negatywne konsekwencje nierealizowania poczynionych ustaleń. W związku z tym, wzywam Panią do 

zwrotu wskazanej kwoty, bądź zwrotu zakupionych rowerów w terminie 7 dni od momentu otrzymania 

niniejszej korespondencji. 

 

Brak współpracy z Pani strony nieuchronnie doprowadzi do wszczęcia przeciwko Pani stosownego 

postępowania sądowego, w tym postępowania karnego, celem wyegzekwowania realizacji przyjętych na 

siebie zobowiązań. To z kolei wiąże się z niebagatelnymi kosztami, jakie powstaną po Pani stronie w 

związku z przegranym procesem sądowym. Pomijając kwotę należności głównej wraz z odsetkami, 

zostanie Pani obciążona kosztami postępowania, kosztami zastępstwa procesowego oraz opłatami 

pobieranymi przez komornika tytułem przymusowej egzekucji. W przypadku braku stosownej reakcji z 

Pani strony wytoczone zostanie przeciwko Pani powództwo o stosowne odszkodowanie. Nie ulega 

bowiem wątpliwości, iż wszelkie koszty, jakie aktualnie ponoszę, są bezpośrednio związane z faktem 

zawarcia z Panią stosownej umowy, której postanowienia nie są aktualnie realizowane. 

 

Ponadto, zwracam uwagę na fakt, iż w przypadku gdy zakwestionuje Pani istnienie opisanego powyżej 

porozumienia, odmówi zapłaty wymagalnych już rat lub odmówi wydania zakupionych rowerów, 

…………………może skierować do organów ścigania wniosek o wszczęcie przeciwko Pani postępowania 

karnego w sprawie o oszustwo, tj. czyn z art. 286 §1 kodeksu karnego. W aktualnym stanie rzeczy nie 

ulega wątpliwości, iż wprowadzając w błąd ………………… (obietnica spłaty wszystkich rat) doprowadziła 

go Pani do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (wzięcie pożyczki, utrata kapitału), co  może w pełni 

uzasadniać Pani odpowiedzialność karną na podstawie w/w przepisu. 

 



Na koniec informuję, iż pozostaję otwarty na wszelkie formy polubownego zakończenia sprawy, zgodnie z 

przedstawioną przez Panią propozycją, na którą oczekuję w terminie 7 dni od momentu otrzymania 

niniejszej korespondencji. Brak reakcji w tym terminie spowoduje wszczęcie wszelkich procedur 

prawnych, zmierzających do wyegzekwowania przysługujących mi roszczeń. 
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