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Szanowni Państwo,

Niezwykle miło nam przekazać w Państwa ręce tę publikację. Jest to przewodnik,
którego cel to danie możliwości każdemu naszemu czytelnikowi doprowadzenia do
jego finansowej niezależności, do zachowania czystego sumienia przy wydawaniu
z własnych dochodów więcej na bieżące potrzeby, bez obaw o regularną spłatę
zobowiązań.
Naszą misją jest propagowanie wśród Polaków odpowiedniego podejścia mentalnego
i fizycznego do spraw zadłużenia, nawet w sytuacji kiedy grożą nam pierwsze
zaległości w instytucjach finansowych, mamy bóle głowy ze względu na ciążące na nas
długi w firmach windykacyjnych, czy rozpoczynające się lub będące w toku
postępowania komornicze.
Ta publikacja jest dla Państwa, zwłaszcza jeśli nie wiecie jak radzić sobie
w momentach najtrudniejszych, kiedy do naszych drzwi ma zapukać windykator
terenowy, kiedy wyznaczony jest termin licytacji naszych nieruchomości, ruchomości,
gdy w stan zagrożenia postawione jest wynagrodzenie i rachunki bankowe.
Oto kolejna publikacja jak skutecznie się oddłużyć. Co ją odróżnia od ponad stu innych
pozycji dotyczących zadłużenia, które pojawiły się do tej pory? Trzy cechy.
1. Jest oparta na wynikach prac prowadzonych przez prawników w ciągu ponad
6 lat nabywania doświadczenia z zakresu prawa bankowego.
2. Dotyczy w większości przypadków klasy średniej.

3. Jest to jedyny bezpłatny poradnik wskazujący jak przy niewielkiej dozie
informacji prawnych oddłużyć się nawet w sytuacjach ekstremalnych.

Wiedza jaką Państwo zdobędziecie dzięki tej publikacji, przyda się Państwu jeśli nie
posiadacie środków, aby przeznaczyć je dla firm oddłużeniowych, a nie możecie już
znieść naporu ze strony instytucji finansowych i ciągłych telefonów z banków,
parabanków, firm windykacyjnych czy chwilówek. Ten przewodnik jest potrzebny po
prostu każdemu, kto chce liczyć na siebie, ale potrafi korzystać z doświadczeń
innych. To zestaw narzędzi wraz z instrukcjami obsługi – jak radzić sobie
z zadłużeniami. Inwestując raz niewspółmierną do wysokości raty kwotę, można
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dojść do porozumienia z bankami i instytucjami pozabankowymi, spłacać raty
według faktycznych możliwości i nie tonąć w długach.

Czy sprawdzone w użyciu bezpłatne metody oddłużania mogłyby ułatwić Państwu
dalsze życie?

Zapraszamy do lektury. Zespół Conectum finanse
www.conectum.pl

Wstęp
Ta publikacja składa się z 3 elementów, dzięki którym krok po kroku każdy z nas
zostanie przeprowadzony przez żmudny proces oddłużania, ale do wykonania
samodzielnie przez szarego człowieka, nieraz postawionego przed faktem dokonanym
i naprzeciw specjalistów – prawników pracujących dla instytucji finansowych.
1. część to opis badań prowadzonych przez doświadczonych prawników
specjalizujących się w prawie bankowym, jego znajomość jest konieczna do
zrozumienia całości procesu oddłużania.
2. część to przedstawienie możliwości prawnych jakimi dysponują banki, komornicy
czy windykatorzy oraz błędy, które najczęściej popełniają niczego nieświadomi Klienci
instytucji finansowych w Polsce odbijające się na całej ich przyszłości.
Część 3. to objaśnione i sprawdzone w praktyce metody działania na każdym etapie
spraw, to dostęp do ponad 20 dokumentów do ok. 300 instytucji finansowych w
Polsce przez 24 godziny na dobę.

1. Wniosek o restrukturyzację kredytu lub pożyczki
2. Kredyt dla wolnych zawodów na oświadczenie
3. Pożyczka pod zabezpieczenie nieruchomości
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WAŻNE!
Koniecznie przeczytaj – Formy oddłużania.

1. Wyniki prac prowadzonych przez prawników.
Zagadnieniami oddłużeniowymi zajmujemy się od kilku lat, z czego ponad 4 lata każdy
z nas był skazany na zmaganie się z ciężkimi przeprawami z ponad 300 instytucjami
finansowymi w naszym kraju. Pracowaliśmy dla największych i najbardziej znanych
firm oddłużeniowych w Polsce, analizując sposoby odpowiedzi analityków bankowych
na każde dokumenty i wnioski wysyłane przez pojedyncze osoby, firmy, korporacje.
Ponad 1500 osób z całej Polski zgodziło się aby prawnicy analizowali ich sytuację oraz
wysyłane do instytucji finansowych dokumenty. To publikacja o nich i dla nich
dedykowana. Dziękujemy.
Jesteśmy przekonani, że to pierwsza kompleksowa, bezpłatna publikacja, dzięki której
poznacie Państwo, w możliwie najszybszy sposób, nowe podejście do oddłużania. Są
to metody, dzięki którym każda osoba będzie w stanie doprowadzić do niezależności
finansowej swojej i swoich najbliższych. Podczas czytania kilku stron tego poradnika
dowiecie się Państwo ważnych faktów, które przeszkadzają w uzyskaniu wolności
i swobody finansowej, spokoju ducha i głowy.

Klasa średnia w naszej firmie.
Jesteśmy finansowymi doradcami pomagającymi „klasie średniej” w zakresie prawa
bankowego oraz procesu oddłużania. Jesteśmy nauczeni chronić interesy naszych
Klientów na nieco innym poziomie. Wiemy z doświadczenia, jak wiele nasi Klienci
muszą się napracować, aby nieraz zarobić jedynie „minimalną krajową” i jak ważne
jest, aby tych zarobionych pieniędzy nie stracić. Niestety często jest tak, że kilkaset
złotych przeznaczają na spłatę zobowiązań, ledwo wiążąc koniec z końcem. A każdy z
nas ma bieżące potrzeby, jak mieszkanie, utrzymanie czy wyżywienie. Ci, którzy
zarabiają więcej często skazani są na zajęcie komornicze, de facto, pracując pół
miesiąca na utrzymanie obcej osoby. Często długi nie maleją ze względu na koszty
egzekucyjne naliczane przez komornika czy odsetki karne rosnące w skali dziennej.
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Zdajemy sobie sprawę jak ważne są dla naszych Klientów pieniądze odłożone na
finansowanie bieżących potrzeb, szanujemy to, i właśnie dlatego podchodzimy do
Klientów inaczej niż robią to pozostali.

2. Uprawnienia organów przeznaczonych do egzekucji długów.
Uprawnienia komorników określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji (Dz. U. 2011 nr 231 poz. 1376 z późn. zm.). Na podstawie
powyższej komornik ma status pracownika publicznego i działa pełniąc swe funkcje
przy sądach rejonowych. Wykonują oni tytuły egzekucyjne i wykonawcze oraz
orzeczenia sądowe w sprawach związanych z roszczeniami pieniężnymi. Jeśli
komornik wykonuje egzekucję zajmując się sprawą zadłużenia - wówczas pobiera od
dłużnika opłatę, która wynosi 15 % wartości roszczenia pieniężnego. Jeśli jednak
komornik zajmuje w toku egzekucji m.in. środki pieniężne dłużnika z tytułu umowy o
pracę, świadczenie rentowe, emeryturę, zasiłek dla bezrobotnych, stypendium wówczas pobiera od dłużnika opłatę 8%. Dodatkowe koszty jakie wynikają z działania
komornika to odsetki karne naliczane od kwoty zadłużenia. Często dochodzi do
sytuacji, gdzie zobowiązanie pomimo potrąceń z wynagrodzenia nie maleje. Ma to
związek właśnie z powyższymi dodatkowymi kosztami.
Nieco inaczej wyglądają uprawnienia tzw. windykatorów terenowych. Częstą praktyką
firm windykacyjnych jest wymuszanie na dłużniku przyjęcie windykatora w domu.
Nachodzenie oraz nękanie telefoniczne nie jest zgodne z polskim prawem, więc
dłużnik nie ma obowiązku rozmowy z windykatorem.

3. Metody oddłużania na drodze prawnej – czyli zapobieganie rezultatom
braku planowania finansowego
Z góry przepraszamy wszystkie osoby, którym może to przeszkadzać, ale zakładamy,
że większość naszych Klientów chciałoby należeć do elitarnego grona ludzi, którym
dobrze się powodzi. Właśnie dlatego przedstawiamy tu sposoby osiągnięcia sukcesu
finansowego, finansowej niezależności.
Większość z nas niestety żyje bez planu finansowego i poddaje się losowi w być może
jednym z najważniejszych aspektów, planowaniu wydatków i dochodów. W rezultacie
często słyszy się o tym, że mnóstwo ludzi codziennie boryka się z problemami
bytowymi.
Conectum finanse

Strona 5

Należy zgodzić się z nami, że odpowiednio planując i wprowadzając plan w życie
dajemy sobie olbrzymią szansę na oddłużenie i zamknięcie tego rozdziału naszej
historii. Musimy pamiętać, że im dłużej zwlekamy z działaniami, tym bardziej robi się
niebezpiecznie. Bo jeśli przy obecnym poziomie życia jest trudno się utrzymać, to co
będzie jeśli zaległości się pogłębią, jeśli dojdzie do egzekucji komorniczej?
Podjęcie decyzji to tylko pierwszy krok, ale nie podjęcie go odpowiednio szybko
prowadzi do tego, że nasze wszystkie zobowiązania pozostaną i na pewno nie będą
maleć.

UWAGA: Eksperci radzą: Trzy jedyne metody oddłużania.

Na chwilę obecną na polskim rynku dominują dwie formy i metody oddłużania. Są
one niezwykle popularne, aczkolwiek nie zawsze dla każdego dostępne. Najprostszą z
nich jest oczywiście oddłużanie finansowe.
Zalety:
☑ Posiadając kilka zobowiązań można je połączyć w jedno (skonsolidować
gotówkowo lub bezgotówkowo)
☑ Negocjując z bankiem możemy otrzymać lepsze warunki finansowe, niższe
oprocentowanie, dłuższy okres spłaty
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Do 200tys. zł na spłatę komornika
Do 25tys. zł na spłatę chwilówek
Z zabezpieczeniem lub bez
Szybko, bezpiecznie i dyskretnie
Na konto lub „do ręki”
Minimum formalności, na dowód i oświadczenie o dochodach

☑ Dzięki posiadaniu ofert największych banków w Polsce, Conectum jest w stanie
wynegocjować dla Klienta najlepsze możliwe warunki na rynku – skuteczność jeśli
chodzi o przyznawalność to 8 na 10 wniosków.
☑ Pożyczki chwilówkowe aż do 5tys. zł – wypłata do 48h (od 30 dni do 18miesięcy)
Wady :
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- Oddłużanie finansowe nie jest dostępne dla każdego. Przy zbyt dużym obciążeniu
zadłużeniem pożyczki dostępne jedynie pod zabezpieczenie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Druga metoda oddłużania jest oparta na drodze prawnej.

Zalety:
☑ Oddłużanie dla każdego nawet w przypadku zaawansowanych problemów
finansowych.
☑ Przekazanie swoich spraw do profesjonalisty w zakresie prawa bankowego,
który bierze na siebie odpowiedzialność negocjacyjną.
☑ „Spokój głowy” i odzyskanie stabilności finansowej na lata, bez posiadania
zdolności kredytowej i z niską punktacją w BIK

Wady:
- proces długotrwały – zajmuje nawet do 30dni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Metodą pionierską wprowadzoną przez Zespół Conectum finanse jest tzw. metoda
zabezpieczenia
hipotecznego
na
spłatę
całości
zadłużenia.
Zalety:
☑ Oddłużenie całości zadłużenia, bez weryfikacji rejestrów tj. BIK, KRD, itp.
☑ Także w przypadku egzekucji komorniczej lub windykacji
☑ Najszybsza wypłata środków na rynku
☑ Spłata zobowiązań przez inwestorów

Wady:
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- Wpis w II lub IV Dział Księgi Wieczystej przez inwestora (tak jak robią to banki)

Zespół Conectum finanse zastrzega sobie, iż tak poważnym sprawom jak
oddłużeniowe, rzutujące na przyszłości Klientów, min.: rozstrzyganie sporów
z instytucjami finansowymi; zawsze towarzyszy zarówno wysoki poziom
merytoryczny, jak i rzetelność proceduralna oraz wysoki poziom etyczny,
niniejsza publikacja wyznacza standardy dotyczące postaw oczekiwanych od
naszych pracowników.

System Oddłużania

Conectum finanse
Dziękujemy za uwagę.
Zespół Conectum finanse

Masz pytania??
Wygodny kontakt:
☎ 731 306 481
✉ pomoc@conectum.pl

chat na www.conectum.pl
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