100 lidí
v nezvladatelných
dluzích
V každé obci je průměrně 100 lidí, kteří jsou ve velkých dluzích.*
Jediným legálním řešením, které zachraňuje životy dlužníků,
je vyhlášení osobního bankrotu. Pomozte občanům vaší obce.

Nasaďte si na web obce jednoduše odkaz na
Poradnu pro oddlužení občanů

Manuál pro zpřístupnění
Poradny pro oddlužení pro obce
OBSAH
Strana 3: informace pro starosty
Strana 4: instrukce pro správce obecního webu

* Podle registru Zájmového sdružení právnických osob SOLUS má závazky po splatnosti 7,89 procent dospělých obyvatel v ČR.
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Těhotenství nezletilé dcery, podmínka, vyhazov
z práce. A hypotéka nebyla z čeho platit!

Oddlužení zachránilo celou rodinu.
Včetně malého miminka.
Jedno
neuvážené
rozhodnutí
nezletilé dcery a rodina se ocitla v dluzích
a na dně. Kvůli nechtěnému těhotenství
nezletilé dcery přišla pětačtyřicetiletá
Květa z Rakovnicka o práci a rodina
zatížená hypotékou o příjem. Kousek
před dnem dluhové pasti platili téměř
čtyřicet tisíc korun měsíčně.
Paní Květa hospodařila s rodinou
rozumně. Na rekonstrukci domu si
s manželem půjčili milion korun. Oba
chodili do práce a dařilo se jim bez

Celkový dluh
Měsíční úhrady
Práci potom vyhozená úřednice
nemohla sehnat. „Doložila jsem papíry
od doktora, ale nikoho nezajímalo, že
jsem tehdy sama bojovala v lázních
o to, abych vůbec chodila,“ vrací se
paní Květa ještě jednou k momentu,
který ji obrátil život naruby.
Půjčky se začaly řetězit a najednou
musela rodina platit měsíčně třicet osm
tisíc korun. Tedy mnohem více než
dvojnásobek toho, co manžel Květy

problémů splácet. Dům se zveleboval
a vše se zdálo být v pořádku. Pohodu ale
narušilo jedno rozhodnutí čtrnáctileté
dcery. Na diskotéce nečekaně otěhotněla
a rodiče postavila už před hotovou věc.
„Najednou jsem zjistila, že dcera bude za
čtrnáct dní rodit,“ vzpomíná paní Květa
na moment, který znamenal začátek
konce jejich finanční soběstačnosti.
Paní Květa musela kvůli vnučce
na mateřskou dovolenou. Potom ale
přišla další rána – byla obžalována ze

zanedbání péče o svou dceru. Nikoho
nezajímalo, že v době, kdy dcera
podnikla své noční dobrodružství
byla v lázních a dohlédnout na ní tak
nemohla. Výsledkem byla čtyřletá
podmínka. „Soud mi zastavil veškerý
příjem, tedy asi devatenáct tisíc. Zůstali
jsme jen na manželově výplatě. Ta byla
okolo čtrnácti tisíc,“ vysvětluje Květa
následky.

Před oddlužením

Plán oddlužení

1 200 000 Kč

600 000 Kč

38 000 Kč

cca 10 000 Kč

přinesl domů. Byli na dně. „Opravdu
jsme již nevěděli jak dál. Nikdo nám ani
nechtěl půjčit. A do toho všeho jsem se
musela dál starat o dceru a i o vnučku,“
vybavuje si Květa svou nejhorší
životní tíseň.
Ze zdánlivě neřešitelné situace
Květě pomohly dvě věci. Tou první byla
amnestie prezidenta, díky které jí byl
prominut trest a mohla opět najít práci.
Tou druhou návštěva v Abivii. Pomocí

osobního bankrotu jí finanční odborníci
pomohli legálně vyřešit situaci tak,
že během pěti let uhradí na svých
závazcích jen polovinu a její měsíční
úhrady na závazcích v oddlužení
se pohybují kolem přijatelných
deseti tisíc korun místo původních
třiceti osmi tisíc korun.

Poradna pro oddlužení radí občanům v těžkých
životních situacích a zachraňuje jejich rodiny
Zadlužený člověk často neví, kam se obrátit. Za svou situaci
se stydí a nechce se radit s nikým blízkým. Poradna pro
oddlužení je řešením jeho situace. Na jejich stránkách se
zadlužený může bezplatně a anonymně zeptat, jak svou
situaci může řešit, a dostane se mu odpovědi od odborníka.
Poradna pro oddlužení pomohla již tisícům lidí, kteří už se
neměli kam jinam obrátit, s jejich finančním problémem.
Umožněte využít poradnu i vašim spoluobčanům.

Jak zpřístupnit Poradnu pro oddlužení
vašim občanům
Zpřístupnění poradny probíhá přes web vaší obce.
Spočívá ve vložení odkazu, který vašim občanům
umožní položit dotaz přímo odbornému garantovi
Poradny pro oddlužení. Váš webmaster si s tím
poradí do pěti minut.

Návod na vložení banneru najdete na:
www.abivia.cz/poradna-obce/

Co je to oddlužení?
• Jediné legální řešení neschopnosti dlužníka
splácet své závazky vůči svým věřitelům.
• Oddlužení povoluje soud.
• Zastavení exekucí a vymáhání dlužných
splátek.
• Často jediná záchrana zadlužených rodin.

Odborný garant Poradny pro oddlužení JUDr. David Vozák
•

Od roku 2006 jednatel a vedoucí právního oddělení ve společnosti Abivia,
která je největší českou společností specializující se na oddlužení. Oddlužila
již 5 000 lidí s dluhy přesahujícími 3,9 miliard korun.* Její úspěšnost při
schválení insolvenčních návrhů soudem je 94 % (průměrná úspěšnost
v České republice byla v roce 2012 57 %).

•

Garant poradny Finančního rádce televize Nova TN.cz
(http://financniradce.tn.nova.cz/poradna/oddluzeni)

•

Abivia získala ocenění Firma roku 2013 v Moravskoslezském kraji.
* Údaje z října 2013

Za pět minut zpřístupníte vašim občanům
cestu k anonymní a odborné pomoci s dluhy
Návod pro webmastera je přístupný na www.abivia.cz/poradna-obce/

