Wejdź w dorosłe życie bez długów swoich rodziców!!!
Weź udział w Programie Restrukturyzacji
- termin składania wniosków upływa 29 czerwca 2021r.
Jeżeli po ukończeniu 18 roku życia mieszkałaś/mieszkałeś w lokalu komunalnym razem
z rodzicami, a Twoi rodzice mają zadłużenie czynszowe, to zgodnie z prawem za to
zadłużenie odpowiadasz razem z nimi na zasadach odpowiedzialności solidarnej
ogólnej, czyli do pełnej wartości tych długów.
Wychodząc na przeciw trudnej sytuacji finansowej młodzieży Rada m.st. Warszawy
wprowadziła w 2019 roku Program Restrukturyzacji tego rodzaju zadłużenia, zgodnie
z którym na bardzo korzystnych warunkach finansowych osoby współmieszkające
mogą od ciężaru takich długów się uwolnić.
Przykład:
W czasie, w którym mając ukończone 18 lat mieszkałaś/eś z rodzicami oraz siostrą
powstało zadłużenie 10.000 zł. Na zasadach ogólnych każda z ww. czterech osób
odpowiada do wysokości 10.000 zł, czyli w przypadku egzekucji komorniczej dług ten
zostanie pokryty z dochodów tej osoby, z której ze względu na jej możliwości finansowe
komornik będzie mógł najszybciej go ściągnąć - może się zatem zdarzyć, że dług ten
spłacisz tylko Ty!!!
Jeżeli weźmiesz udział w Programie Restrukturyzacji, będziesz spłacać dług na
zasadach "dłużnika solidarnego zdefiniowanego w tym Programie". Wówczas Twoja
spłata tego długu będzie wyglądała następująco:
1) za zadłużenie w kwocie 10.000 zł odpowiadają 4 osoby, a zatem wartość długu, który
przypada na Ciebie w Programie Restrukturyzacji wyniesie:
10.000 zł : 4 = 2.500 zł
2) będziesz zobowiązana/y do spłaty w ratach 60% tej Twojej części zadłużenia, tj.:
2.500 zł x 60% = 1.500 zł
i po spłacie zostaniesz zwolniony z obowiązku spłaty pozostałego długu, tj. 8.500 zł.
Podsumowując, jeżeli weźmiesz udział w Programie Restrukturyzacji, to spłacając w
ratach 1.500 zł zostaniesz zwolniona/y z obowiązku spłaty reszty długu, tj. 8.500 zł!!!
Okres spłaty ww. Twojego długu w ratach możemy ustalić nawet na 10 lat!!!

Wykorzystaj tę wyjątkową szansę!!!

Nie zaczynaj dorosłego życia od problemów z komornikami!!!
Zadzwoń na numer: 723-247-386. Wyślij na ten numer sms-a lub na adres
kancelaria@zgnwola.waw.pl e-maila o treści:
imię, nazwisko, adres lokalu, tel. kontaktowy + hasło "restrukturyzacja"
- odpiszemy lub oddzwonimy, pomożemy, odpowiemy na pytania, udzielimy wszelkich
dodatkowych informacji o ww. Programie Restrukturyzacji.

Poinformuj o ww. Programie swoich znajomych!!!
Informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie: http://www.zgnwola.waw.pl

