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V životě jsou různé situace, do 
kterých se člověk může dostat, a to 
zřídkakdy svou vlastní vinou. Jako 
například ztráta zaměstnání, úraz 
nebo dlouhodobá pracovní neschop-
nost, opustí vás partner, nebo se sta-
ne nějaká mimořádná situace, která 
si vyžádá nečekané výdaje. Pokud 
splácíte auto, máte hypoteční úvěr 
nebo třeba i kreditní karty, tak se 
snadno může stát, že se dostanete do 
dluhové pasti. Nejprve splácíte půjč-
ky půjčkami, a pokud Vám již žád-
ná banka nevyhoví, tak sáhnete po 
nebankovních produktech a po ča-
se již nejste schopni své dluhy splá-
cet vůbec. Tato situace však může 
potkat každého z nás. Pokud v tako-
vých případech na Vás začne zvo-
nit ještě exekutor, stává se život vel-
mi nepříjemným. Již od roku 2008 
platí v České republice insolvenční 
zákon, který umožňuje lidem v tíživé 
fi nanční situaci najít optimální řeše-
ní, a to formou osobního bankrotu.

Ptáme se specialistky na 
oddlužení:

Co je to osobní bankrot?
Osobní bankrot je jediné legální 

řešení neschopnosti splácet své dlu-
hy. Zákon nám umožňuje snížit své 
dluhy až o 70 %. 

Kdo může požádat o osobní ban-
krot? 

Osoba, která má více věřitelů, kte-
rá není schopna své závazky splácet 
avšak má stabilní příjem nebo maje-
tek vyšší hodnoty.

Kdo nám povolí osobní bankrot?
Osobní bankrot nám povolí soud. 

Ve chvíli, kdy je na soud podaná 
žádost na oddlužení, již vaše dluhy 
nebudete splácet a exekutor Vám 
už nezavolá. 

Jaké jsou hlavní výhody osobní-
ho bankrotu?

 • Jste chráněni insolvenčním 
zákonem, nelze na Vás podat žalobu 
či vykonat exekuci. 

 • Zastaví se nárůst úroků, smluv-
ních pokut a jiných poplatků. 

 • Po dobu pěti let budete splácet 
vaše dluhy snížené až o 70 % v pra-
videlných měsíčních splátkách. 

 • Při splnění podmínek budete 
osvobozeni od zbývajících dluhů a 
po pěti letech budete oddluženi.   

 • Se svým majetkem můžete dál 
libovolně nakládat 

Kam se může dlužník obrátit?
Můžete kontaktovat přímo specia-

listu, a to na telefonu 777 038 797 
nebo na e-mailu: lenkasamanova@
gmail.com  

Poskytne vám bezplatné informace 
a probere s vámi veškeré podmínky 
pro osobní bankrot.  (T11-inzD)

Jak zatočit s dluhy
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