Oddłużanie – Na Kłopoty... Boża Krówka!
Na czym polega program oddłużania?
- Do kogo skierowany jest produkt „oddłużanie”?
- Boża Krówka pomaga osobom, które posiadają mieszkanie i utraciły
płynność finansową. Produkt ten działa u nas pod nazwą „Na Kłopoty…

BOŻA KRÓWKA!

- Czy można skutecznie pomóc osobom, które nie mają
dochodów?
- Tak. Przy produkcie „oddłużanie” nie jest wymagane ani posiadanie
dochodów, ani zdolność kredytowa, ani dobra historia w BIK-u.

- Jakie rozwiązania stosuje najczęściej BOŻA KRÓWKA
przy oddłużaniu?
- Zwykle jest to szybka sprzedaż mieszkania lub zamiana mieszkania
na inny tańszy lokal. Wszystkie działania wykonujemy wyłącznie na

mocy umowy z zadłużoną osobą.

- Czy BOŻA KRÓWKA pomaga także osobom, którym
bank wypowiedział umowę kredytową i skierował sprawę do
egzekucji komorniczej?

rozwiązaniem jest licytacja komornicza – za wszelką cenę staramy
się aby do niej nie doszło.

- Czy BOŻA KRÓWKA pomaga także osobom, które mają
już wyznaczony termin licytacji komorniczej?
- Blisko połowa naszych obecnych klientów to właśnie osoby w tej
sytuacji. Gwarantujemy skuteczną pomoc, tj. znalezienie optymalnego
rozwiązania dla dłużnika.

- Czy BOŻA KRÓWKA może pomóc także zadłużonym
osobom, które mają lokatorskie mieszkanie?
- Takich spraw również się podejmujemy i realizujemy je skutecznie.

- Czy za konsultacje w BOŻEJ KRÓWCE się płaci?
- Nie. Wszelkie konsultacje są u nas bezpłatne. Dochód uzyskujemy
jedynie w przypadku skutecznie przeprowadzonej transakcji.

Czy BOŻA KRÓWKA pomaga w skutecznym wnioskowaniu
o upadłość konsumencką?
- Jak najbardziej, także się w tej dziedzinie specjalizujemy.

- Tak. W takiej sytuacji bierzemy udział w negocjacjach zarówno
z bankiem, komornikiem, jak i ewentualnie z innymi wierzycielami

klienta. W tego typu działaniach mamy ogromne, ponad 20-letnie
doświadczenie.

- Czy BOŻA KRÓWKA zajmuje się także pomocą osobom,
które mają większe zadłużenie niż wynosi wartość posiadanego
przez nich mieszkania? Na przykład frankowiczom?
- Tak. Staramy się wówczas doprowadzić do kompromisu w ustaleniach
pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Najgorszym dla obydwu stron
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