Açılıs saatleri

Irtibat

Caritas Beratungsstelle für
insolvente Selbstständige

Randevulu görüşmeler!
Pazartesi, Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma

Saat 8:00 - 16:30
Saat 8:00 - 18:30
Saat 8:00 - 17:00
Saat 8:00 - 12:00

Caritas bağımsız olan, iflas
edenlere danışma merkezı
www.cabis.org
Yetkili kişi: Bayan Viola Herbel, M.A.

GmbH

GBR
Şirketi

Serbest meslek Şahıs

Kriz Iflas Yeni

başlangıç Ticari
danışma GmbH GBR Serbest
meslek

Şahıs Sirketi

Kriz Iflas Yeni

başlangıç Ticari danışma
Karlstraße 15

Hesabınızdaki para miktarını belgelendirme
ve hacizden koruma yetkimiz vardır. Lütfen
bizimle bir randevu almak için irtibata
geçiniz!

Caritasverband Iserlohn e.V.
Karlstraße 15 · 58636 Iserlohn
Fon
(0 23 71) 8186 18
Fax
(0 23 71) 8186 81
E-Posta v.herbel@caritas-iserlohn.de
Online www.cabis.org

Krizden çıkış için bir yol

Hizmetlerimiz

Aidatlar

Her üç şirketten biri, açılışından dört yıl sonra
başarısızlıktan dolayı kapatılıyor. Yanlış
kararlar, zor ekonomik koşullar veya
ticaretteki açık hesaplar bu durumu
meydana getiren sebeplerdendir.

Bizim tavsiye tekliflerimiz ülke çapindada
geçerlidir.

Sizinle beraber yazılı bir aidat anlaşması
uyguluyoruz. Maliyetler danışma ve işlemler
için harcanan zamana göre hesaplanır. Bunun
yanında sizlere şeffaf tavsiyeler garantiliyoruz.
Ne kadar danışma ve destek gerektiğine siz
karar veriyorsunuz. Tüm harcamaları,
işlemlere başlamadan önce sizinle beraber
yazılı olarak kararlaştıracağız. Şimdiki aidatları
size şahsen veya telefonla bildirebiliriz.
Internet sitemizde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Genellikle geçmişte bağımsız olan kişilere ve
serbest çalışmakla borçlanan veya
borçlanmayla tehdit edilenlere yönlenir.

Kişisel iflas
Bu amaçla özellikle
… yeni bir başlangıc için bir yoldur; değişiklik
beraberinde getiren ve yaratıcı olmaya teşvik
eden bir imkandır, özellikle bağımsız ve aktif
olarak çalışmaya devam etmek istiyorsanız.
… kendinizi borçlarınızdan kurtarmak için bir
yoldur, eğer bağımsız çalışmaktan
vazgeçerseniz veya vazgeçtiyseniz.

- Şu anda bağımsız çalışanlar
- Bireysel girişimciler
- Serbest meslekliler
- Eskiden bağımsız olanlar, bundan
19'dan fazla alacaklıları olan kişilere

Sizlere sunduklarımız:
… yoğun bir danışma olmadan, bilgisiz ve
acelece gidilen bir yol deḡildir.
Bizim hedefimiz, size iyimser bir perspektif ve
aktif bir yaşam planı sunmaktır. Sizin kendi
kendinize yardım potansiyelinizi güçlendirmek
ve size borçlarınızı düzene sokmakta destek
olmak istiyoruz.

- Geçim güvenliği için danışma
- Ihtarlar ve icra için bilgilendirme
- Borçlular için korunmalar
- Borçluluk ve iflas için bilgilendirme
- Iflas davası için bilgilendirmeler
- Iflas başvurusu için destekler
- Başka danışma merkezlerle iş birliği

www.cabis.org
Standart ücreti, görüşmelerden sonra,
makbuza karşi peşin olarak Caritas Birliğine
ödenmesi gereklidir.

