BEZPLATNÉ DLUHOVÉ
PORADENSTVÍ V PEČKÁCH
Nabízíme pomoc lidem v dluhové pasti.
POMŮŽEME VÁM
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̶

zmapovat Vaše závazky
při vyjednávání s věřiteli a exekutory
při vyjednávání s inkasními agenturami
se zastavováním nezákonných exekucí
při sepisu návrhů na odvolání nebo dalších opravných prostředků k soudu
v případě hrozící dražby
s oddlužením

KDE A KDY NÁS NAJDETE
Každé pondělí od 9.30 do 17.30 hodin v prostorách zdravotního střediska
v ulici V. B. Třebízského 292 v Pečkách.

KONTAKT
Maria Molchan, tel: +420 775 436 384, maria.molchan@clovekvtisni.cz
Vhodná předchozí telefonická konzultace. Začínáme 17. srpna 2020

VĚDĚLI JSTE, ŽE
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v České republice je více než 780 tisíc lidí v exekuci.
přibližně 20 % lidí žije v domácnostech dotčených exekucí, a to včetně
statisíců malých dětí.
celkem běží téměř 4,5 milionu exekucí.
každý rok je zahájeno přibližně půl milionu nových exekucí.

PŘÍKLADY NAŠÍ POMOCI
PANÍ DÁŠE JSME POMOHLI SE
SNÍŽENÍM SPLÁTEK

MANŽELŮM JSME PORADILI, CO
DĚLAT, KDYŽ PŘIJDE EXEKUTOR

Po úmrtí manžela se paní Dáše výrazně
zhoršila její životní situace. Věci, které
brala dříve jako samozřejmost,
si nemůže nyní dovolit. Navíc ji po
manželovi zůstal společný dluh na
hypotéce, který sama nebyla schopna
zvládnout. Dostala se do prodlení se
splátkami, neměla dost financí na
úhradu služeb. Hrozilo, že se dostane
do exekuce. Za pomoci našeho
poradce se jí podařilo spojit se
s věřitelem a domluvit snížení splátek
a stabilizovat rodinnou finanční situaci.

Manželům Petrovi a Janě jednoho dne
zazvonil u dveří jejich domova
exekutor. Bylo to pro ně veliké
překvapení, protože oni sami dluhy
neměli. Dluhy ale měla jejich dcera,
která se s nimi již nějaký čas nestýká,
a o jejích problémech rodiče neměli
tušení. Manželé neváhali a spojili se
s naší dluhovou poradkyní. Ta Petra
s Janou informovala o jejich právech
a seznámila je s tím, jak se můžou
bránit před kroky exekutora. Podařilo
se i navázat spolupráci s dcerou.

NEJSTE V TOM SAMI! PŘIJĎTE, SPOLEČNĚ NAJDEME ŘEŠENÍ.
www.clovekvtisni.cz www.jakprezitdluhy.cz

