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Frankowicze, złapani w pułapkę nieuczciwych umów kredytowych frankowych, znajdują się obecnie w
bardzo 
ciężkiej sytuacji. Wcześniej stabilny kurs franka od 2008 r. szybuje coraz wyżej, a razem z nim rosną raty 
kredytów i saldo kredytu. Jeżeli bank również Ciebie złapał w sieć nieuczciwych wzorców umownych,
najeżonych 
klauzulami abuzywnymi, nie czekaj dłużej i złóż pozew! W 2020 r. przeważająca liczba wyroków zapadła już
na 
korzyść kredytobiorców frankowych, a dalsza ewolucja orzecznictwa doprowadzi już z pewnością do
ujednolicenia 
stanowiska sądów w sprawach frankowych. Kancelaria prawna Themi pomoże Ci wygrać spór z bankiem,
podejmie się 
reprezentacji procesowej, a ostatecznie wyegzekwuje od banku zwrot Twoich bezpodstawnie zabranych
pieniędzy. 
Skontaktuj się z adwokatami naszej Kancelarii, wyślij umowę kredytu i zaświadczenia bankowe, a wykonamy
dla 
Ciebie bezpłatnie analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytowej, ustalimy podstawę powództwa,
szanse 
wygrania procesu i jego ekonomiczne skutki. Wygrywając proces z bankiem odzyskamy zapłacone lub
nadpłacone 
przez Ciebie nienależnie raty, uzyskamy redukcję zadłużenia i reedukację przyszłych rat, ewentualnie
doprowadzimy do unieważnienia umowy kredytu w całości. 

Sprawami kredytów we frankach zajmujemy się od 2012 r.! Prawnicy naszej Kancelarii specjalizują się w
procesach przeciwko bankom i innym podmiotom sektora finansowego. Od początku 2014 r. prowadzimy
sprawy przeciwko bankom i wygrywamy procesy wynikłe z umów frankowych. Gwarantujemy najwyższy
stopień profesjonalizmu, głęboką specjalizację, gruntowne wykształcenie, wysokie zaangażowanie i
wieloletnie doświadczenie, które nasi prawnicy zdobywali na salach sądowych całego kraju. Zdobyliśmy już
dla naszych Mocodawców, kredytobiorców kredytów frankowych, dziesiątki korzystnych wyroków,
Podejmując wspólny wysiłek pokonamy bank i ofrankujemy Twój kredyt we frankach lub doprowadzimy do
unieważnienia takiego kredytu we frankach. Zdobyliśmy już kilkadziesiąt wyroków korzystnych! Pozywamy i
wygrywamy z wszystkimi polskimi bankami, które udzielały kredytów we frankach min.: Getin Bank,
Santander Bank, mBank, BRE Bank, Multiplan, BNP Paribas, Fortis, BGŻ, Pekao, Bank BPH SA, GE Money
Bank, Raiffeisen Bank, ING Bank Śląski, BOŚ, PKO BP - Własny Kąt, Nordea, Millennium Bank,
Metrobank. Dom Bank.
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