PŘÍLOHA: MOŽNOSTI A VÝCHODISKA PŘEDLUŽENÉ DOMÁCNOSTI

Tato příloha mapuje možné životní situace lidí po přijmutí úvěru, potenciální dopady problémů se splácením
a jejich možná řešení. Uvedené schéma zobrazuje všechny základní situace domácností související s dluhovým
zatížením. V případě problémů se splácením lze situaci optimálně řešit dohodou s věřiteli. Pokud k ní nedojde,
nastává pro dlužníka méně příznivá situace exekučního řízení, případně úpadku, který v lepším případě může
skončit osobním bankrotem.

Domácnost se rozhodne pro úvěrové ﬁnancování
Otázky k řešení
Nejvhodnější typ úvěrového produktu
Výběr poskyovatele
Podrobné seznámení s úvěrovou smlouvou a ověření zda splňuje všechny náležitosti
Případná možnost odstoupení od smlouvy, resp. výše poplatku za předčasné splacení
Přijmutí úvěrů domácností
Dlužník úvěr řádně splácí
Možné situace k řešení
Chce předčasně splatit
Chce další úvěr
Chce konsolidovat více úvěrů v jeden
Dlužník úvěr nesplácí

Dlužník úvěr splácí, ale s narůstajícími problémy
Dlužník informoval věřitele a požádal o změnu splátkového kalendáře
Hledal další příjmy
Snažil se omezit výdaje
Dlužník zpeněžil svá aktiva ke stabilizaci svého rozpočtu
Stabilizace rozpočtu dlužníka,
vyřešení problémů se splácením

Dlužník úvěr nesplácí
a je v (hrozícím) úpadku
Splňuje podmínky pro odlužení
Předpoklad splacení alespoň 30 %
nezajištěných závazků do 5 let

Odstoupení od smlouvy ze strany věřitele
pro neplnění smluvních podmínek či
sesplatnění celého úvěru

Ano

Možné postoupení (prodej) pohledávky
Právní vymáhání případně soudní řízení,
rozhodnutí soudu případně zahájení exekuce

Ne

Oddlužení
5letý splátkový kalendář nebo
zpeněžení majetkové podstaty

Dohoda splátkového kalendáře
Dlužník plní podmínky
oddlužení

Ne
Dlužník čelí exekuci či výkonu rozhodnutí

Zajištění úvěru
Ne

Ano

Ano

Dohoda splátkového kalendáře
Ano

Realizace zástavy věřitelem

Ne

Ne
Hodnota zástavy převyšuje nebo
je rovna dlužné částce

Zaplacení

Konkurz

Ano

Výkon rozhodnutí, exekuce majetku
Ne
Majetek postačuje
na umoření dluhu

Ano
Ne

Ano
Dlužník nemá žádný závazek vůči věřiteli

Dlužnický závazek trvá

Dlužník nemá žádný závazek vůči
věřitelům

Z uvedeného schématu je vidět, že řadě problémů lze na straně dlužníka předejít správným výběrem poskytovatele úvěru a podrobným seznámením se s úvěrovou smlouvou. V případě problémů domácnosti se splácením,
je důležitá komunikace s věřiteli a nalezení společného řešení. Včasné jednání dlužníka může negativní dopady
na jeho budoucí situaci výrazně zmírnit. Je zřejmé, že pouze v některých případech je možno začít tzv. od nuly,
v jiných situacích dlužnický závazek stále trvá a v řadě případů představuje pro domácnost doživotní zátěž.
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