Oddłużanie – Na Kłopoty... Boża Krówka!
Co to jest upadłość konsumencka?

- W jakich sytuacjach można wystąpić do sądu z wnioskiem
o upadłość konsumencką?
- Wniosek taki może złożyć osoba, która nie jest w stanie regulować
swoich bieżących zobowiązań. Dodatkowy warunek – wnioski takie mogą
składać jedynie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

- Na czym polegają korzyści z uzyskania zgody Sądu na
upadłość konsumencką?
- Jest to specjalna, bardzo korzystna forma restrukturyzacji zobowiązań
wnioskodawcy. Głównym założeniem ustawy o upadłości konsumenckiej
jest dostosowanie bieżących płatności z tytułu zobowiązań do możliwości
wnioskodawcy oraz jego sytuacji rodzinnej. Czyli sędzia, ustalając tryb
spłaty zobowiązań, będzie brał pod uwagę potencjalne dochody dłużnika,
a nie łączną kwotę zadłużenia tej osoby.

- A co z mieszkaniem należącym do dłużnika?
- Są tu dwie możliwości: albo dłużnik sprzeda nieruchomość przed
złożeniem wniosku, aby spłacić część długów, albo mieszkanie wejdzie do
masy upadłościowej i sprzeda je syndyk, który będzie prowadził tę sprawę.
Obie wersje mają swoje mocne i słabe strony – przed podjęciem decyzji
o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, należy przeanalizować,
która wersja bardziej się dłużnikowi opłaci. Taką kalkulację – bezkosztowo
– możemy przeprowadzić w BOŻEJ KRÓWCE.

- Czy BOŻA KRÓWKA będzie także pomagać klientom
w skutecznym wnioskowaniu o upadłość konsumencką?
Oczywiście – będzie to nasza specjalizacja. Tę dziedzinę
traktujemy jako część znacznie trudniejszego zadania, jakim jest
oddłużanie. W tym wypadku upadłość konsumencka jest tylko z jedną
form pomocy, którą możemy zaoferować przekredytowanym osobom.
Zainteresowane osoby zapraszamy do biura BOŻEJ KRÓWKI, gdzie
oferujemy nieodpłatne konsultacje.

- Jeśli Sąd wyda postanowienie o upadłości, jakie kwoty
będą spłacane przez osobę, która uzyskała status upadłego?
- Zgodnie z treścią ustawy, będzie to tzw. plan spłaty wierzycieli.
Najczęściej będzie to ustalona przez sąd stała kwota, którą co miesiąc
będzie wpłacał upadły na poczet wszystkich swoich zobowiązań. Plan
spłaty wierzycieli może obowiązywać w okresie najwyżej 36 miesięcy.

- A co potem?
- Niespodzianka: niespłacone zobowiązania dłużnika, zostają
umorzone! Oczywiście pod warunkiem, że osoba ta prawidłowo będzie się
wywiązywać ze przy z planu spłaty wierzycieli.
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