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Донета је прва европска правоснажна колективна судска пресуда којом је валутна
клаузула у швајцарским францима (ЦХФ) проглашена непоштеном и штетном. Пресуду је
донио Апелациони суд Пираеус у Грчкој. Пресуда се односи на 70.000 дужника
обухваћених колективном тужбом против грчке Еуро банке, пише Удружење Франак.

  

  

Након правоснажних пресуда за непоштеност валутне клаузуле ЦХФ Врховног суда у
Шпанији 2015. године, Врховног суда у Немачкој против правног лица 2017. године, суд у
Пираеусу донео је прву правоснажну колективну судску пресуду у ЕУ којом је
недвосмислено утврђено непоштено поступање банке приликом уговарања валутне
клаузуле ЦХФ.

  

Апелациони суд утврдио је да кредити у швајцарским францима нису уобичајени
кредити, него су то финансијски производи с великим ризицима, те да банке нису дале
потрошачима довољно информација код уговарања кредита. Суд је утврдио:
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- да је уговарање валутне клаузуле ЦХФ било граматички тачно, али није било јасно и
разумљиво, јер није тачно и разумљиво објашњен механизам утицаја других догађаја на
промену курса, на темељу чега би потрошач могао знати какве економске последице на
њега уговорена валута ЦХФ производи у будућности,

  

 - да ЦХФ кредити нису обични кредити, него су то кредити који су непосредно повезани
с ФОРЕX тржиштем, о чему су потрошачи такође морали да буду обавештени,

  

 - да је банка морала да да информације како ће тачно деловати на преостали дуг
велика депресијација евра и истовремено повећање каматних стопа,

  

 - да о таквом конкретном производу, који није обични хипотекарни кредит, него је
сложени финансијски производ, банка је морала информисати потрошаче путем
посебних саветника с посебним квалификацијама за такав посао,

  

 - да банка није понудила потрошачима могућност заштите од ризика промене курса, док
је себе од таквих ризика потпуно заштитила,

  

 - да је банка знала да потрошачи нису имали доходак у "швајцарцима", те да нису
спекулисали код уговарања кредита као улагачи, него су тај кредит узели искључиво
због ниже каматне стопе,

  

 - на крају, банка је знала да ће доћи до велике депресијације евра и последично до
промене кредитне способности дужника потрошача, и то изнад њихових могућности.

  

Грчка пресуда прва је правоснажна колективна судска пресуда у грчком случају
"Франак" у којем има неколико колективних тужби, а будући да су преостале
првостепене колективне пресуде једнаке тој правоснажној пресуди, очекује се да ће у
Грчкој и остали апелациони судови пресудити на једнак начин и да ће банке на основу
тих пресуда морати да обештете све оштећене потрошаче.
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Удружење Франак саопштило је и да су се у Немачкој након правоснажне пресуде за
штетност валутне клаузуле у "швајцарцима" у корист Северне Рајне - Вестфалије, банка
и та локална заједница нагодиле.
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