Başvuru & Danışma
& Acil Görüşme Saatleri

Schuldnerberatung

Weidenstraße

Danışma başvurusu telefonla veya şahsen gelerek
de yapılabilir. Bekleme süresi olacağını hesaba
katmalısınız.
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Görüşme gizlidir. Danışma, gelir ve mal varlığı yeterli
olmayanlar için ücretsizdir. Gelir durumu incelemesi,
danışma bürosunun Özgür ve Liman Kenti Hamburg
Temel Güvence veya Sosyal Dairesine yapacağı
başvuruyla gerçekleşir.



Pazartesinden Cumaya kadar danışma randevusu
sunuyoruz. Çalışanlar için öğleden sonraları saat
18:00’e kadar da randevu verilebilir.
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Danışma yeri, 1999’dan beri Hamburg İflas
Yönetmeliği Uygulama Yasasına göre uygun bir yer
olarak kabul edilmektedir.

Diakonie-Hilfswerk Hamburg
Borçlu Danışma Merkezi
Barmbek Danışma Bürosu

Başvuru ve acil görüşme saatleri:

Wohldorfer Str. 7
22081 Hamburg
Tel.: 040 87 87 99 70
Fax: 040 87 87 99 74
schuldnerberatung@diakonie-hamburg.de
www.schuldnerberatung-hamburg.de

Telefon: 040 / 87 87 99 70
Salı saat 		
Çarşamba saat

Diakonie Protestan Kilisesinin sosyal çalışmasıdır.

10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
Das Qualitätsmanagement unserer
Einrichtung ist nach DIN EN ISO
9001:2008 zertifiziert.

Borçlu Danışma
Merkezi
Barmbek Danışma Bürosu

Aşırı Borçlanma

Danışma Hizmetimiz

Siz ne yapabilirsiniz?

Borcunuz var ve …

Danışma Merkezi size …

Siz …

 artık ne yapacağınızı bilmiyorsunuz.

 şu andaki bütçe durumunuza ilişkin bir genel bakış
kazanmanız için destek olur.

 borçlarınız, sigortalarınız, geliriniz ve sabit
masraflarınıza ilişkin bütün belgeleri toplayıp
tasnif ediyorsunuz.

 alacaklıların mektupları yığılıyor.
 gırtlağınıza kadar borca batmışssınız.
 artık taksitleri ödeyemiyorsunuz.
 Geçiminizi karşılayacak paranız yok.
O halde Borçlu Danışma Merkezine geliniz!

 geçiminizi güvenceye almanıza yardım eder.
 a
lacaklılarınızla arabuluculuk ve görüşmelerde
yardım eder.
 t
artışmalı borçların ve hukuksal sorunların açıklığa
kavuşmasında destek olur.
Tüketici iflas davasında uygun bir danışma
yeri olarak biz …
 dava hakkında sizi bilgilendiririz.

Borçu Danışma Merkezi aşırı
borçlanmadan kurtuluş için sizinle
birlikte bir yol arayabilir!

 mahkeme dışı anlaşma çabalarını başlatırız.
 g
erektiğinde mahkeme dışı çabanın sonuçsuz
kaldığını belgelendirebiliriz.

Eğer belgeler yoksa veya eksik ise, bunların
yeniden sağlanmasında size yardım ediyoruz.
 tüketici iflası hakkında bilgilendirme
toplantılarımıza katılıyorsunuz.
Danışma bürosunda buna ilişkin bilgiler de
bulacaksınız.
 internet sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz:
www.schuldnerberatung-hamburg.de
 danışma sürecinde bizimle birlikte aktif
çaba gösterin!

 size diğer davalarda yardıma hazır bulunuruz.

Borçtan başarıyla çıkmanın
önkoşulu budur.
Tüketici iflas davasının sonunda
borçsuz bir hayat sizi bekliyor!

Yapamayacağımız şeyler
 Genel iflas alanında danışmanlık yapmıyoruz.
 İşletmelere danışmanlık yapmıyoruz.
 Kredi vermiyoruz.

Borçlu Danışma
Merkezi

