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Železniška postaja

Avtobusna postaja

Pomoč
zadolženim

Prvo svetovanje
je brezplačno!
080 34 64
Pokličite

Kdo smo?

Življenje v dolgovih je
zelo naporno in stresno.

Podjetje Hiša financ d.o.o. je
zasebno neodvisno podjetje, ki
svetuje vsem tistim, ki ste se znašli
v stanju prezadolženosti in brez
strokovne pomoči ne najdete
izhoda. V podjetju smo zbrani
prijazni strokovnjaki, ki imamo
bogate izkušnje in znanje s področja
bančništva, financ in svetovanja.
Prvi v Sloveniji smo se lotili
strokovnega svetovanja fizičnim
osebam in malim podjetnikom, ki se
znajdejo v situaciji prezadolženosti.

Ali tudi vas skrbi ko nastopijo težave?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne uspete redno poravnavati vaših obrokov kredita in drugih mesečnih obveznosti.
Obrok za bančni kredit je previsok in ga želite zmanjšati.
Za poplačilo obstoječih kreditov najemate nove kredite.
Imate težave z banko, upniki vam pošiljajo opomine, ne veste kako se lotiti zadeve.
Svojo dnevno potrošnjo financirate z limitom ali kreditno kartico.
Potrebujete pomoč pri pogajanjih z bankami in ostalimi upniki.
Ne veste kako naprej in kdo vam lahko pomaga.
Vaša finančna situacija postaja brezupna.

Kot izkušeni strokovnjaki vam bomo pomagali poiskali pot do rešitve. Kako?

Ne oklevajte in nas pokličite.

Poslušali vas bomo, pregledali vašo dokumentacijo, ocenili resnost vaše situacije in pripravili osebni
finančni načrt. Ta vam bo v veliko pomoč pri nadaljnjem reševanju odnosov z banko in drugimi upniki,
saj bo na podlagi strokovne ocene vseboval predlog rešitev. Na vašo željo vas bomo vodili in vam
stali ob strani pri pogajanjih z bankami in drugimi upniki. Z našo pomočjo jih boste lažje prepričali,
da je predlagan načrt najboljša in edina prava rešitev za vas in za banko. Cilj je, da boste ob znižanih
mesečnih obrokih ponovno lažje zaživeli.

Dogovorili se bomo za termin, poglobili se bomo v vaš primer ter poiskali primerno
rešitev. In naj vas nikar ne odvrnejo od klica razmišljanja o dodatnih stroških! Dobro se
zavedamo v kakšni situaciji ste, zato bo cena naših storitev temu prilagojena, vsakemu
primeru posebej. Še posebej ugodno bomo poskrbeli za vse tiste, ki potrebujete
pomoč in ste brez zaposlitve. Zato ne odlašajte, pokličite ali nam pišite.

Dogovorite se za brezplačno prvo srečanje na tel: 080 34 64.

Če ne boste takoj ukrepali bo še
slabše.

Novo zadolževanje vsekakor ni primerna rešitev, zato kreditov ne ponujamo.
Smo neodvisno svetovalno podjetje, ki se ne ukvarja s kreditiranjem.

www.zakreditiran.si

Prezadolženost je huda obremenitev in velika osebna stiska s
katero se težko spopademo sami. Z
nami trpijo naši najbližji, prav tako
se nam znižuje kvaliteta življenja.

www.zakreditiran.si

