PORADÍME VÁM JAK BEZPEČNĚ VEN
ZE ZAČAROVANÉHO KRUHU DLUHŮ
český západ o.s.

DLUHOVÁ PORADNA ČESKÉHO ZÁPADU o. p. s.

Přijď te za námi nebo přijdeme my za Vámi

KONTAKTY

KDE NÁS NAJDETE

TELEFON:
Dluhový poradce
735 170 410

TOUŽIM: nám. Jiřího z Poděbrad 104, 1. patro – od 15. srpna 2016
PONDĚLÍ: 9–12 hodin / 15–17 hodin
STŘEDA: 9–12 hodin, dále dle individuální domluvy

Podpořeno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, v rámci
Operačního programu Zaměstnanost.

TEPLÁ: místo bude upřesněno – od 1. září 2016
ÚTERÝ: 9–12 hodin / 15–17 hodin
PÁTEK : 9–12 hodin, dále dle individuální domluvy
VŠECHNY SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ!

Koordinátorka služeb
725 050 342
E-MAIL:
oddluzeni@cesky-zapad.cz

NABÍDKA
SLUŽEB

• poradenství v dluhové problematice
• informace k exekucím, předluženosti, soudnímu řízení
• řešení dluhů pomocí oddlužení (insolvence)
• pomoc s vyjednáním splátkového kalendáře
• vyjednávání s věřiteli a další

CO JE TO ODDLUŽENÍ,
INSOLVENCE neboli
OSOBNÍ BANKROT

Způsob řešení úpadku dlužníka (tzn., existuje více věřitelů, kterým dlužník dlouhodobě nezvládá hradit řádně
své závazky). Jedná se o 5ti letý proces, během kterého musí být dlužník schopen uhradit minimálně 30%
svých závazků. Existují dva hlavní typy oddlužení:
• oddlužení splátkovým kalendářem — každý měsíc jsou za účelem oddlužení prováděny srážky z příjmu, tyto
   splátky jsou poměrně rozdělovány mezi jednotlivé věřitele.
• oddlužení zpeněžením majetkové podstaty — prodá se nezajištěný majetek dlužníka (např. nemovitost).
O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé nebo soud nikoli dlužník. Pro oddlužení je třeba splňovat množství
podmínek daných zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení!

MEZI ZÁKLADNÍ
PODMÍNKY
TZV. ODDLUŽENÍ
PATŘÍ

• prokázat, že jste v úpadku nebo Vám bezprostředně hrozí (dlouhodobá neschopnost hradit splátky
více věřitelům)
• nejste podnikatel a nemáte dluhy z podnikání
• máte oficiální a stabilní příjem (mzda ze zaměstnání, důchod apod.) nebo jste vlastníkem hodnotné
nemovitosti
• v průběhu 5ti let trvání oddlužení jste schopen zaplatit minimálně 30% svých nezajištěných závazků
• v době posledních 3 měsíců před podáním návrhu na povolení oddlužení jste nečerpal/a novou půjčku
• v posledních 3 letech před podáním návrhu na povolení oddlužení jste neprodal/a hodnotnější majetek.

Podpořeno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR,
v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

