
İfl as Kanunu Madde 305 Paragraf 1‘e 
göre 2000 yılından bu yana tanınmış

Borç ve İfl as 
Danışmanlığı

Kayıtlı Dayanışma ve
Yadımlaşma Derneği.

Şimidiye kadar, sizin durumunuzdaki çok insana
yardım etmiş bulunuyoruz.

Danışma ücretlerinin bir Sosyal Kurum tarafından 
üstlenilmesi mümkündür. Son durum ve imkanlar 
üzerine sizi bilgilendireceğiz.

Borç probleminizin çözülmesi nedeniyle bir iş yeri 
için daha büyük şansınız olacaktır. 

İlk danişma görüşmeniz ücretsiz ve tabii ki gizli 
tutulacaktır.

Solidarische Hilfe e.V. (Dayanışma ve Yardımlaş-
ma Derneği) Bremen-Merkez Maliye  Müdürlüğün-
ce kayıtlı, kamu yararına çalışan hayırsever bir 
dernektir.
Solidarische Hilfe e.V. (Dayanışma ve Yardımlaş-
ma Derneği) profesyonel ve kazanç amacı güt-
meksizin çalışmaktadır.

www.solidarische-hilfe.de
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Borçlarınızdan kurtulun!

Üyesi:

Randevu icin bizimle iletisime gecin

Bremen-Mitte (Doventor)
Doventorsteinweg 41
28195 Bremen
Tel.: 0421 - 38 04 559
Fax: 0421 - 38 04 561
Mail: sb-mitte@solidarische-hilfe.de 

Bremen-Süd (Neustadt)
Kornstr. 13
28201 Bremen
Tel.: 0421 - 50 40 36
Fax: 0421 - 50 40 37
Mail: sb-sued@solidarische-hilfe.de
 
Bremen-Ost (Hastedt)
Stresemannstr. 54
28207 Bremen
Tel.: 0421 - 69 67 587 15
Fax: 0421 - 69 67 587 99
Mail: sb-ost@solidarische-hilfe.de
 
Bremen-Nord (Vegesack)
Gerhard-Rohlfs-Str. 16 (Passage)
28757 Bremen
Tel.: 0421 - 65 86 966
Fax: 0421 - 65 307 35
Mail: sb-nord@solidarische-hilfe.de



► Borçlarınızı nasıl ödeyebileceğinizi artık  
 bilemiyor musunuz?

► Borç taksitleriniz çok yüksek ve artık 
 ödenemeyecek durumda mı? 

► Zorlayıcı önlemlerle mi tehdit ediliyorsunuz, 
 haciz memuru mu kapınızda?

► İfl as için yeminli beyanname (Mal beyanı) 
 vermekle mi tehdit ediliyorsunuz?

► Bundan sonra ne yapılacağını artık bilemiyor 
 musunuz?

Borç- ve İfl asdanışmanlığımız sizlere
yetkili ve güvenilir bir danışmanlık sunuyor.

Biz, sizin için birşeyler 

yapabiliriz!

► Alacaklıların isteklerini hukuksal açıdan inceliyor 
 (geçerlilik standartları, süreler v.s.)
 ve haksız isteklere karşı atılacak uygun adımları 
 belirliyoruz.

► Borçların ortadan kalkması ya da azaltılması 
 amacıyle alacaklılar ve onları temsil eden 
 merci lerle  (Avukat, Tahsilat büroları) pazarlık 
 ediyoruz.

► İcra tehditleri, Banka hesabına haciz müzekke- 
 resi ve Haciz memurunun eve gelmesi v.s. 
 durumlarda nasıl davranmanız gerektiği konula- 
 rında sizleri bilgilendiriyoruz.

► Kalan borçlarınızdan kurtulmanızın mümkün 
 olup olmadığını inceliyoruz.

► Haciz tehlikesinden korunmuş bir banka hesabı 
 açılması konusunda bilgi veriyoruz.

► Bütcenizin planlanmasında yardımcı oluyoruz.

► Ücretsiz bir Danışma öngörüşmesi için bizimle 
 ilişki kurun.

► Borçlarınızdan kurtulmanız için birlikte bir yol 
 bulacağız.

► Bunun için daha fazla beklemeyin!

Bunun için bize uğrayın!

Daha fazla beklemeyin!

yetkili ve güvenilir

Borçsuz bir gelecek 

istiyor musunuz?

Ne yapmanız gerekiyor?Bunları yaşıyor musunuz?


