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Nabízíme zdarma služby odborného dluhového poradenství na území vaší obce.
Jsme akreditovanou dluhovou poradnou s oprávněním ke zpracování, přípravě
a podání insolvenčního návrhu. Podpoříme vás v orientaci v insolvenčním řízení
a v případě, že na insolvenci dosáhnete, zajistíme podání insolvenčního návrhu.
Tato služba je určena všem klientům, kteří:
-- potřebují poradit a podpořit v řešení svých dluhů
-- nejsou schopni sami své dluhy řešit tak, aby je byli schopni splácet
-- v důsledku zadlužení se dostávají do dluhové pasti a tíživých životních situací
Co pro vás můžeme udělat:
-- poskytujeme zdarma odborné dluhové poradenství od základní identifikace
vaší dluhové situace, přes komunikaci s exekutory, návrhy splátek, snížení, či
prominutí penále po právní poradenství
Jak to funguje:
Pokud chcete svou tíživou situaci řešit, či zmírnit kontaktujte vedoucí dluhové
poradny paní Bc. Kateřinu Voříškovou
• telefon: +420 774 792 309
• e-mail: katerinavoriskova@romodrom.cz.
Po telefonické domluvě můžeme konzultovat přímo u nás v kanceláři na adrese
Sukova třída 1556, Pardubice. V případě potřeby se můžeme potkat na Městském
úřadě v Luži, či Skutči, eventuálně můžeme přijet přímo za vámi.
Veškeré naše služby jsou poskytovány zdarma od pondělí do pátku po předchozí
telefonické domluvě v čase od 8 – 16 h.

Podáním insolvenčního návrhu můžete zlepšit svou životní situaci
Služby odborné dluhové poradny zajištuje Romodrom o.p.s.
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