
Frankovci zmagujejo na veliko, sodišča na njihovi strani 

Frankovci imajo zagotovo svoje razloge za zadovoljstvo, čeprav se bo leto 2020 nedvomno vpisalo v 
zgodovino tudi zaradi drugih dogodkov. Seveda, svetovna tema številka ena je koronavirus in z njim 
povezane posledice, vendar pa pandemija, kljub temu da je v določeni meri preoblikovala naš 
življenjski slog, ni zabrisala težav, s katerimi se spopadamo že leta. Ravno nasprotno, nekatere izmed 
njih so zdaj postale še vidnejše. Tako je tudi v primeru Frankovcev in njihovih posojil, povezanih s 
švicarskimi franki. Gospodarska kriza, ki je rezultat prisilne karantene, je vplivala na rast valute CHF, 
obenem pa tudi na višino posameznih obrokov in preostalega dela za odplačilo posojila. Ob nastali 
situaciji se je vedno več ljudi začelo spraševati, ali naj vložijo tožbo zoper svojo banko. Ali je to 
resnično dobra odločitev? Kaj se danes dogaja s Frankovci? Pridružite se nam ob aktualnem pregledu 
dogajanja. 

Frankovci na sodiščih v 2020 

Osebe, ki pozorno spremljajo zadeve s švicarskim frankom, dobro vedo, da je 
sodna praksa splošnih sodišč nedvomno na strani posojilojemalcev. Od objave 
sodbe SEU oktobra 2019 smo priča neprekinjeni rasti števila sodb, ki nalagajo 
posojilodajalcem plačilo odškodnine. V skladu s podatki portala Bankier.pl so v 
prvem kvartalu letošnjega leta v približno 90 % sodnih postopkih zmagali 
Frankovci.  Rezultat priča, da velika večina sodnikov ne dvomi več, da bi bilo 
treba valutne klavzule obravnavati kot nepoštene pogodbene pogoje, hkrati pa 
se tako odpira tudi pot do pretvorbe posojila v domačo valuto ali razveljavitve 
posojilne pogodbe. Tako prepričljiva statistika izdanih sodb v prid 
posojilojemalcev zagotovo vpliva tudi na sprejetje odločitve o ukrepanju pri 
posojilojemalcih samih. Med drugim naj omenimo, da je bilo pri okrožnem 
sodišču v Varšavi, v obdobju od januarja do aprila 2020 vloženih več kot 4.000 
zadev, povezanih s švicarskim frankom. Po poročanju časopisa Gazeta Prawna 
je bilo letos za 300 % več vloženih tožb kot v enakem obdobju lani. 

– V zadnjem času smo v primerih naših strank prejeli več kot sto pozitivno 
rešenih zahtevkov, ne samo v obliki plačilnih nalogov, temveč tudi v obliki 
sodb, vključno s pravnomočnimi. Statistika predstavlja dobro napoved za 
prihodnost, ne samo za naše stranke, ampak za vse, ki se z bankami borijo za 
svoje pravice. Danes lahko jasno vidimo, da višji kot je tečaj franka, več ljudi 
se odloča za ukrepanje − poudarja Krzysztof Rosner, član nadzornega sveta 
Votum Robin Lawyers SA. 

Delovanje bank pod drobnogledom Urada za varstvo konkurence in potrošnikov 
(UOKiK) in Urad poljskega finančnega varuha človekovih pravic 

V zadnjih tednih so državni organi za varstvo potrošnikov poročali o novih 
postopkih proti bankam. Na tem področju sta bila še posebno aktivna dva 
urada: Urad za varstvo konkurence in potrošnikov ter Urad poljskega 
finančnega varuha  človekovih pravic. Predsednik urada za varstvo konkurence 
in potrošnikov je v enem izmed intervjujev jasno povedal, da smo v bančnem 
sektorju pogosto priča kršenju pravic potrošnikov. Prav tako zbrani podatki in 
dokazno gradivo napovedujejo stroge denarne kazni v bližnji prihodnosti. Z 
nepoštenimi praksami bank se ukvarja tudi Urad poljskega finančnega varuha  



človekovih pravic. Poleg nepoštenih pogojev v posojilnih pogodbah, ki temeljijo 
na tujih valutah, urad preverja tudi, kako je urejen pogoj o najnižji obrestni 
meri, predčasno odplačilo potrošniških posojil ter ponujanje in nakup 
podjetniških obveznic družbe GetBack SA. V slednjem primeru je urad v imenu 
stranke celo vložil tožbo proti banki Idea Bank SA, pri čemer je ugotovil, da je 
banka zavajala potrošnika. 

Slabih 5 milijonov PLN kazni za Deutsche Bank Polska SA 

Učinkovit postopek izterjave ne zahteva le podrobne in ustrezne 
argumentacije, nič manj pomembno ni zbiranje izčrpnega dokaznega 
gradiva za podkrepitev lastne argumentacije. Ravno zato je v postopkih proti 
bankam tako bistvenega pomena pridobitev potrebne dokumentacije. V praksi 
pa se je izkazalo, da nekatere institucije od svojih strank zahtevajo bistveno 
previsoko plačilo za izdajo potrdil. Tak primer je Deutsche Bank Polska SA, ki 
ji je Urad za varstvo konkurence in potrošnikov naložil globo v višini slabih 5 
milijonov PLN. Predsednik Tomasz Chróstny je presodil, da določbe, ki jih 
uporablja Deutsche Bank Polska, predstavljajo nepoštene pogoje in 
prepovedal njihovo uporabo. Predsednik urada je postavil pod vprašaj način, 
na katerega je predmetna banka zaračunavala provizije za izdajo potrdil o 
posojilih, zlasti potrdil o že plačanih delih posojila. Posojilodajalec je višino 
provizije določil glede na obdobje izdaje potrdila. Tako se je provizija zvišala z 
vsakim naslednjim letom, ki je zajeto v prošnji posojilojemalca, in je lahko 
dosegla celo do 2.000 PLN za posamezno potrdilo. Predmetna sodba v tem 
trenutku še ni pravnomočna, saj ima banka pravico do pritožbe. V teku so še 
postopki proti štirim bankam. 

 


