Jak zacząć?
Poradnik dla Frankowiczów
I.

Analiza umowy kredytowej oraz sytuacji prawnej przez Zespół Kancelarii

W celu uzyskania informacji o swojej sytuacji prześlij do Kancelarii na adres e-mail:
kancelaria@kancelaria-olc.pl zeskanowaną umowę kredytową wraz z ewentualnymi aneksami.
Zespół Kancelarii w przeciągu ok. 6 dni roboczych przygotuje dla Ciebie analizę Twojej
sytuacji. W analizie wskazane zostaną klauzule abuzywne znajdujące się w Twojej umowie oraz
możliwe rozwiązania prawne. Wskazane zostaną także możliwe do osiągnięcia przez Ciebie
oszczędności. Analiza zostanie przesłana na Twój adres e-mail.
Jeżeli preferujesz kontakt osobisty, zapraszamy do nas po wcześniejszym umówieniu
spotkania. W trakcie spotkania nasz Mecenas przedstawi skrótową analizę Twojej sytuacji. W celu
umówienia spotkania prosimy o telefon pod nr 71 307 36 39, 71 307 50 57.
Analiza Twojej sytuacji prawnej pozostaje całkowicie BEZPŁATNA.
II.

Podpisanie umowy z Kancelarią

Po otrzymaniu analizy na pewno będziesz miał dodatkowe pytania – zapraszamy do
kontaktu z Kancelarią. Postaramy się udzielić odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania i rozwiać
wszelkie Twoje wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego po
wcześniejszym umówieniu.
Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług Kancelarii – zapraszamy Ciebie na spotkanie
w celu podpisania umowy. Istnieje także możliwość podpisania umowy na odległość za
pośrednictwem emaila i poczty.
III.

Przygotowanie procesu

Po podpisaniu umowy z Kancelarią informowany jesteś o wszystkich planowanych
działaniach oraz niezbędnych do skompletowania dokumentach, jeżeli nie znajdujesz się w ich
posiadaniu. Twoja sprawa powierzana jest wyznaczonemu radcy prawnemu lub adwokatowi, który
się nią opiekuje. Zależnie od indywidualnej sytuacji Kancelaria składa w Twoim imieniu

reklamację Twojego kredytu do Banku. W tym czasie proszony jesteś o zgromadzenie
dokumentacji niezbędnej do przygotowania pozwu.
IV.

Wniesienie powództwa, sprawa sądowa

Wyznaczony radca prawny lub adwokat konstruuje tekst pozwu oraz następnie kieruje go do
sądu. Kancelaria dokonuje obliczeń wartości przedmiotu sporu, a więc nadpłaconej przez Ciebie
kwoty. Do sądu kierowany jest pozew o zapłatę. Kancelaria zapewnia opiekę prawną przez cały
czas trwania procesu, wymieniając pisma procesowe z Bankiem oraz reprezentując Ciebie w trakcie
rozpraw. Przedstawiciele Kancelarii biorą także udział w ewentualnych rozmowach pozasądowych
z Bankiem.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą Kancelarii lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat
naszych działań – zapraszamy do kontaktu:
kancelaria@kancelaria-olc.pl
tel. 71 307 36 39, 71 307 50 57

