UPADŁOŚĆ
KONSUMENCKA
…lekiem na dług"
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Zbigniew Stańczyk - radca prawny!

Stan prawny: styczeń 2017
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Witam Cię Czytelniku!

!
Nazywam się Zbigniew Stańczyk i
jestem radcą prawnym, którego
zamiłowanie skupiło się głownie na
tematyce upadłości konsumenckiej.
Przygotowałem dla Ciebie ten krótki
poradnik, w którym przedstawię Ci po
krótce, że upadłość konsumencka jest
najlepszym lekiem na Twoje kłopoty
z niewypłacalnością, która związana
jest z Twoim zadłużeniem.
Jako, że upadłość konsumencka jest lekiem pomagającym wyjść z
choroby Twoich nadmiernych długów, e-book, który właśnie czytasz
będzie w formie ulotki, jaka jest zamieszczana do każdego leku.
Zatem Czytelniku zapoznaj się z treścią niniejszego e-booka,
ponieważ zawiera on informacje ważne dla osoby, która pragnie
zacząć wszystko od nowa, bez długów, komornika, ucieczki w
szarą strefę.
*****
Na co dzień prowadzę kancelarię prawną w pięknym Krakowie
(Kancelaria-Alfa.com), a także blog dotyczący właśnie Upadłości
Konsumenckiej, pt.: „Upadłeś? Powstań!”
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Spis treści Poradnika

!
1. Co to jest upadłość konsumencka.
2.Kiedy należy zastosować upadłość konsumencką.
3.Dla kogo upadłość konsumencka.
4.Skutki zastosowania upadłości konsumenckiej.
5.Kiedy upadłość konsumencka nie działa.
6.Jak zwiększyć szansę na upadłość konsumencką.
7. Przykłady zastosowania upadłości konsumenckiej.

!
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1. Co to jest upadłość konsumencka.
Upadłość konsumencka jest lekiem na zobowiązania dla osób
niewypłacalnych, które chcą skutecznie pozbyć się swoich długów.

!
2. Kiedy należy zastosować upadłość konsumencką.
Upadłość konsumencką należy zastosować w przypadku, kiedy osoba
fizyczna stała się niewypłacalna, a więc znalazła się w takim stanie, w
którym nie ma już pieniędzy na zapłatę swojego kredytu, pożyczki,
rachunku za prąd, gaz, czynsz, telefon czy internet.
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3. Dla kogo upadłość konsumencka.
Lek na pozbycie się długów poprzez upadłość konsumencką jest
przeznaczony dla niewypłacalnej osoby fizycznej, która nie prowadzi
działalności gospodarczej.
Powyższe oznacza, że pozbyć się swoich zobowiązań może także osoba,
która prowadziła działalność gospodarczą w przeszłości, wystarczy, że na
dzień przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, zaprzestanie
wykonywania swojej działalności gospodarczej.
Osoba chcąca pozbyć się swoich zobowiązań nie musi posiadać
jakiegokolwiek majątku i zatrudnienia. Może natomiast posiadać wiele
pożyczek, kredytów, może toczyć się przeciwko niej wiele postępowań
egzekucyjnych.
Na likwidację swoich zobowiązań dzięki upadłości konsumenckiej mogą
liczyć także osoby, które posiadają udziały w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością czy też akcje.
Upadłość konsumencka jest także przeznaczona dla osób prowadzących
gospodarstwo rolne.

!
4. Skutki zastosowania upadłości konsumenckiej.
Podstawowym skutkiem zastosowania upadłości konsumenckiej jest
całkowite zwolnienie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności
gospodarczej z jej długów. Dzięki niej nie będziesz już musiał spłacać
kredytu hipotecznego, pożyczki gotówkowej, karty kredytowej, kredytu
odnawialnego, dziesiątek chwilówek, komornika, firmy windykacyjnej
czy zaległych opłat za czynsz oraz media.
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5. Kiedy upadłość konsumencka nie działa.
Nie będziesz mógł skorzystać z uwolnienia od długów dzięki upadłości
konsumenckiej jeżeli przed złożeniem wniosku o ogłoszenie swojej
upadłości podejmowałeś nieracjonalne decyzje wpływające na swoją
sytuację majątkową. Jeżeli więc postępowałeś nieuczciwie i sprzecznie z
prawem to upadłość konsumencka w stosunku do Twojej osoby nie
będzie działać.
Pamiętaj, że sąd oddali wniosek o Twoją upadłość konsumencką jeżeli
dojdzie do przekonania, że doprowadziłeś do swojej niewypłacalności
lub istotnie zwiększyłeś jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa. Dla Ciebie oznacza to, że nawet jeżeli prowadziłeś swoje
sprawy finansowe w sposób nienależyty, niedbały, to jesteś uprawniony
do skorzystania z likwidacji Twoich długów dzięki upadłości
konsumenckiej. Jedynym warunkiem jest to, aby Twoje niedbalstwo nie
osiągnęło stopnia rażącego.
Sąd musi więc w Twoim zachowaniu dopatrzeć się rażącego niedbalstwa.
Rażąco niedbałym zaś będzie tylko takie Twoje zachowanie, które
wskazuje na niedochowanie elementarnych standardów racjonalnego
myślenia w podejmowaniu przez Ciebie decyzji finansowych.
Pomocne dla sądu przy ocenie, czy Twoje zachowanie jest rażąco
niedbałe będzie odesłanie do pewnego modelu (wzorca) osoby Tobie
podobnej. Sąd oceniając więc Twoje zachowanie prowadzące do stanu
Twej niewypłacalności będzie porównywał, jak zachowałaby się osoba
podobna Tobie pod względem Twojego wieku, poziomu wykształcenia,
predyspozycji intelektualnych, wykonywanego przez Ciebie zawodu,
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Twojej świadomości prawnej, sytuacji ekonomicznej czy też Twojej
podatności na sugestie innych osób czy reklamy.
Pamiętaj, że za rażąco niedbałe może sąd uznać tylko takie Twoje
zachowanie, które w sposób bardzo znaczący, wręcz rzucający się w oczy,
odbiega od wzorca zachowania osoby Tobie podobnej.

!
6. Jak zwiększyć szansę na upadłość konsumencką.
Chcąc pozbyć się na zawsze swoich długów dzięki upadłości
konsumenckiej pamiętaj, że nie musisz wykazywać, że nie doprowadziłeś
do swojej niewypłacalności ani też istotnie nie zwiększyłeś jej stopnia
umyślnie ani

wskutek rażącego niedbalstwa. We wniosku o swoją

upadłość musisz tylko wskazać sądowi okoliczności uzasadniające
wniosek i ich uprawdopodobnienie. Jednakże musisz być świadomym,
że sąd z urzędu będzie badał, czy Twoje postępowanie, które
doprowadziło do powstania długów, nie było umyślne bądź nie powstało
wskutek rażącego niedbalstwa.
Dlatego w Twoim interesie leży więc wykazanie we wniosku o upadłość
konsumencką okoliczności, które spowodowały Twoją niewypłacalność.
Wykazanie tych okoliczności we wniosku skróci postępowanie przed
sądem i zdecydowanie zwiększy Twoją szansę na uzyskanie uwolnienia
od długów.

!
7. Przykłady zastosowania upadłości konsumenckiej.
Przykłady zastosowania procedury upadłości konsumenckiej znajdziesz
w moim blogu TUTAJ >>
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