ZAŻALENIE DŁUŻNIKA NA POSTANOWIENIE O NADANIU KLAUZULI
WYKONALNOŚCI BANKOWEMU TYTUŁOWI EGZEKUCYJNEMU

Warszawa, dnia 11 grudnia 2003r.

Do
Sądu Okręgowego
Wydział Cywilny
w Warszawie
Dłużnik:

Imię Nazwisko
Ul. ……………..
00-000 …………………..

Wierzyciel: Bank S.A. w Warszawie
Ul. Dłużna 76
00-000 Warszawa

Sygn. Akt I Co 000/01
Wartość przedmiotu zaskarżenia: 17 000zł

ZAŻALENIE DŁUŻNIKA
Na postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 11 października 2003r. ,
sygn. akt I Co 118/02, o nadaniu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli
wykonalności
Zaskarżając powyższe postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 11 października 2003r. –
doręczone dłużnikowi Imię Nazwisko dnia 6 grudnia 2003r. Wnoszę o uchylenie
zaskarżonego postanowienia i zasądzenie od wierzyciela Banku S.A . kosztów postępowania
zażaleniowego.

Uzasadnienie
Sąd Rejonowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 11 października 2003r. W sprawie sygn.
akt I Co 000/02, nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu,
wystawionemu przez Bank S.A. w Warszawie przeciwko Imię Nazwisko .Przytoczone
postanowienie zapadło z oczywistym naruszeniem art. 97 ust. 2 stawy z dnia 29 sierpnia
1997r. – prawo bankowe (jedn. Tekst: Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) oraz pisemnej
treści oświadczeniu dłużnika o poddaniu się egzekucji. Oświadczenie to zostało sporządzone i

podpisane przez dłużnika Imię Nazwisko dnia 12 października 2002r., jednakże z jego treści
w sposób nie budzący wątpliwości, że ostateczny termin wystawienia bankowego tytułu
egzekucyjnego strony oznaczyły na jeden rok, licząc od dnia 1 października 2002r. I ta data –
a nie jak to przyjął błędnie Sąd orzekający – jest rozstrzygająca o początkowym biegu
terminu rocznego (art. 112 k.c.). Bieg tego nieprzerwanego terminu należy liczyć od dnia 1
października 2002r. Czyli w myśl powołanego art. 112 k.c. upłynął on 1 października 2003r.
Wierzyciel zatem – niezależnie od daty, w której mógł uzyskać tytuł wykonawczego wobec
upływu terminu przewidzianego w art. 97 ust. 2 prawa bankowego.
Z powyższych przyczyn zażalenie jest uzasadnione.
Imię Nazwisko
Załączniki:
1. Odpis zażalenia
2. Dowód uiszczenia wpisu

Uwagi
1.Podstawą wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego – jak stanowi art. 96 ust. 1 prawa
bankowego – mogą być:
a) księgi bankowe ( a nie tylko rachunkowe- por. art. 95 Prawa Bankowego
b) inne dokumenty związane z dokonywaniem czynności bankowych, lecz tylko
związane z dokonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5 prawa
bankowego.
2. W postępowaniu można podnieść zarzut, że tytuł nie podpowiada warunkom formalnym,
do których w literaturze zaliczono:
a. Oznaczenie banku i wystawcy wierzyciela
b. Oznaczenie dłużnika
c. Wskazanie zakresu zadłużenia dłużnika wraz z odsetkami i terminami
płatności odsetek
d. Datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego
e. Sprecyzowanie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia
f. Zamieszczenie wzmianki o wymagalności dochodzenia roszczenia głównego i
odsetek
g. Opatrzenie pieczęcią banku
h. Podpisy osób upoważnionych
3. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
Cywilnym

rozpatruje Sąd Rejonowy w Wydziale

