ماهي المساعدات التي تقدمها منظمة ترشيد
المديونين؟
 مشورات سرية وتقدم بالمجان.
 تدوين كامل لمدخولك الشهري ونفقاتك
الحالية.
 المساعدة في تنظيم اإلدارة المالية.
 كشف شامل عن وضع الديون وتقييمه.
 إعطاءك معلومات عن إجراءات اإلنذار
القضائية وعن حماية المديونين
 إعطاءك معلومات عن الحساب المصرفي
الغير قابل للحجز وإصدار وثائق بخصوص
الحسابات المصرفية الغير قابلة للحجز.
 إجراء مفاوضات مع الدائنين.
 المساعدة في إعداد تقديم طلب اإلفالس والقيام
باإلجراءات التنفيذية الالزمة.
ما تنتظره منظمة ترشيد المديونين من طالب
المشورة:
 المشاركة الفعالة من طالب المشورة
 التصريح بكل الديون الواجب تسديدها
 اإلمتناع التام عن عمل ديون جديدة.
ما ال تستطيع منظمة ترشيد المديونين تقديمه:
ترشيد المديونين واإلفالس ال يعني تقديم المشورات
القانونية العامة
في حال وجود مسائل أخرى الرجاء التوجه إلى محام
أو مكتب ترشيد المستهلكين أو إلى مكان آخر مختص.

في مركزنا اإلستشاري يوجد أربع إستشاريين
واستشاريات لمساعدتكم
ساعات العمل المفتوحة لإلستشارة بدون مواعيد
مسبقة:

Schuldner- und
Insolvenzberatung

يوم الخميس من الساعة  2بعد الظهر وحتى الساعة 5
مساء
يمكنكم اإلتصال بنا في المكتب:
خالل أيام الثالثاء و األربعاء والخميس
من الساعة  9وحتى  11.30صباحا
ومن الساعة  12.30وحتى  2ظهرا
إلجراء مقابلة مع مشتشارك نرجوا
أخذ موعد مسبق عن طريق المكتب

Gutenbergstr. 1
19061 Schwerin
Tel.: 0385 – 30 34 74 60
Fax: 0385 – 30 34 72 40
E-Mail:
schuldnerberatung-mv@volkssolidaritaet.de

هذا ما سنقدمه لك:
بالمشاركة مع استشاري أو استشارية مختصة سنقوم
بعمل الئحة تعطي نظرة شاملة على جميع الديون.
سنجمع كل المسائل المتعلقة بوضع خطة مالية
وبناء على ذلك نستخلص الحلول الممكنة
الهدف األول هو إيجاد حلول سريعة لحاالت الديون
العاجلة مثل ديون اإليجار أو مسألة الحجز على
الحساب المصرفي.

في وقت الحق يتم حل قضايا الديون المتبقية مثال عن
طريق إجراءات تتعلق بإعالن إفالس المستهلك.

مشورتنا سرية ومجانية.






ال وساطة من أجل تأمين قروض
ال نقل ديون عن طريق قروض جديدة
ال كفاالت مالية وما إلى غير ذلك
ال مشورات قانونية

قائمة تفقد للفحص قبل إجراء المقابلة
األولى:
عليكم إحضار جميع الوثائق التالية معكم للمقابلة
األولى إن كانت بحيازتكم.
هذه الوثائق ضرورية حتى نتمكن معا من اإللمام
الكامل بوضعكم الخاص.

ما يخص الدخل (الواردات):
 إيصاالت الراتب لألشهر الثالث الماضية
 قرار اإلعانة بموجب قانون الشؤون
اإلجتماعية (هارتس SGB II (Harz )4
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قرار معونة العاطلين عن العمل
قرار المعاش التقاعدي
قرار إعانة السكن
قرار عالوة األطفال (كندر غلد)
قرار عالوة الحضانة
ورقة إثبات عن الدخل اإلضافي
عقد التوفير
دفتر التوفير

ما يخص النفقات:

















عقد اإليجار
كشف حساب التكاليف اإلضافية
كشف حساب الكهرباء
كشف حساب الضرائب
شركات التأمين
مصروف البنزين الشهري
تكاليف استعمال الهاتف
إيصاالت اإلشتراك في الجمعيات
جميع بوليصات التأمين وإيصاالت اإلشتراك
الفواتير التي لم يتم تسديدها حتى اآلن
األوراق التي تتعلق بإنذارات الدفع
قرارات الحجز والتحويالت المالية
العقود المتعلقة بالقروض
إيصاالت جميع الحسابات المصرفية
مبلغ اإلشتراك في روضة األطفال

المبالغ المستقطعة للنفقة
 األحكام الصادرة

