Osobní bankrot (oddlužení) - jedinečná šance na život bez dluhů!
OSPZV Vám exkluzivně zajistil způsob řešení tíživé finanční situace:
Trápí Vás vysoké dluhy a nemůžete je splácet?
Dostali jste se do finančních potíží a chcete je zodpovědně
řešit?
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Potřebujete pomoci sjednotit všechny dluhy v jednu únosnou
částku?
Chcete žít do 5 let bez dluhů a snížit je až o 70%?

Nevíte si rady, jak řešit svoji finanční situaci?
OSPZV pro Vás zajistil exkluzivní spolupráci se společností Oddlužse s.r.o., která Vám tíživou
finanční situaci pomůže řešit formou osobního bankrotu.
S osobním bankrotem totiž budete pod ochranou soudu a jedná se o bezpečné a legální řešení
Vaší svízelné finanční situace.

Oddlužení s Oddlužse s.r.o.




Ukážeme Vám jedinou zákonnou cestu k oddlužení dle
insolvenčního zákona za pomoci zkušeného týmu
renomovaných advokátů a insolvenčního správce.
Zajistíme Vám ochranu před věřiteli a exekutory
pod záštitou soudu.



Kompletně připravíme insolvenční návrh na oddlužení
včetně zpracování dokumentace pro insolvenční řízení,
aby soud pro nesplněné podmínky žádost nezamítl.



Zajistíme dozor nad průběhem insolvenčního řízení
včetně vyřízení dalších náležitostí vyžádaných soudem.

Reference
Oddlužse s.r.o. je také exkluzivním partnerem odborů státních
složek, mimo jiné i Policie ČR a Vězeňské služby ČR a kde
poskytuje služby oddlužení jak příslušníkům, tak i jejich
občanským zaměstnancům. Mezi další partnery patří např. OSH.

Garance pro Vás
Kvalita našich služeb je garantována kvalifikovanými odborníky v oblasti insolvence a práva. Veškeré
nabízené služby a poradenství zaručují profesionální postup v průběhu celého procesu oddlužení.

Kontaktujte naši infolinku na tel.: 725 988 260 nebo na insolvence@oddluzse.cz.
Oddlužse s.r.o., IČ: 261 62 601, se sídlem Sudoměřská 46, 130 00 Praha 3, zastoupená jednatelem JUDr. Ing. Lucií Gregor
www.oddluzse.cz | 601 371 881 | insolvence@oddluzse.cz

Oddlužení – bližší informace
Jaký je postup při oddlužení u nás?





Zavoláte přímo našim advokátům na tel.: 725 988 260 a společně zjistíme, zda právě Vám může
oddlužení pomoci.
V případě splnění podmínek pro oddlužení si domluvíte schůzku s naším pracovníkem.
Na schůzce zjistíme výši Vašich dluhů, příjmů a zanalyzujeme možnost Vašeho oddlužení.
Vyhotovíme návrh na povolení oddlužení, spolu s insolvenčním návrhem pro příslušný soud.

Jaké jsou podmínky, které je nutné splnit k úspěšnému zahájení oddlužení?
Návrh na oddlužení fyzické osoby může podat pouze osoba starší 18ti let s doložitelnými příjmy. Další
podmínkou je mít dluhy u většího počtu věřitelů (minimálně 2), s jedním velkým dluhem není možné
oddlužení uskutečnit. Závazky musí být po splatnosti minimálně 30 dnů.

Jak oddlužení funguje?
Oddlužení fyzických osob znamená, že budete po dobu 5 let splácet své dluhy ze svých příjmů, přičemž Vám
zůstane pouze určité stanovené minimum. Je nutné splatit minimálně 30% celkové dlužné částky.

Zvládnu to bez odborné asistence advokáta?
Nesprávně podané žádosti a nesplněné podmínky pro osobní bankrot jsou nejčastějším důvodem, proč
soudy oddlužení zamítají. Dokumentace pro insolvenční řízení musí mít předepsanou formu a mnoho
přiložených dokumentů, ze kterých příslušný soud zkoumá Vaši situaci.
Administrativa spojená s touto záležitostí je složitá a schopný advokát může výrazně zvýšit Vaše naděje na
schválení návrhu na oddlužení a jeho realizaci.

Jaké jsou výhody oddlužení?






Díky oddlužení se již nemusíte bát svých věřitelů, exekutorů a vymahačů.
Můžete beze strachu chodit do práce a užívat si bezpečí domova, zákon a insolvenční soud nad Vámi
drží ochrannou ruku.
Budete přesně vědět termín, kdy to všechno skončí.
Nepřijdete o své životní minimum.
Můžete splatit až min. 30% svých dluhů, zbývající část dluhů je Vám prominuta.

Nenechte své dluhy narůst do závratné výše. Pomůžeme Vám s jejich
řešením!
Volejte našim advokátům na 725 988 260 nebo pište na
insolvence@oddluzse.cz.
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