Проблемний кредит швидко гроши, не можу платити куди звертатись?
Горловский Медиа Портал
03.05.18 13:32

З невиплатою позики стикаються все більше число громадян. Важливо розуміти, що
панікувати в таких ситуаціях не варто, так як є рішення проблеми простроченого
кредиту. Розглянемо кілька порад виходу з такої непростої фінансової ситуації.
Що робити
1. Звернутися в банк
Якщо стає зрозуміло, що в майбутньому платити буде нічим, необхідно негайно
розповісти кредитору про що насувається проблема.

У будь якому банку запропонують наступні шляхи вирішення:
- реструктуризувати борг

Прострочена заборгованість і відсотки підсумовуються разом з сумою кредиту, а після
платежі розбиваються на весь термін позики. Можливо, запропонують збільшити термін
обслуговування позики, що дозволить зменшити платіж.
- підписати угоду про кредитні канікули
Це дозволить відстрочити платіж, зменшити суму, можливо, доведеться вносити тільки
відсотки. Важливо знати, що розмір заборгованості при цьому зменшуватися не буде. Як
правило, такі угоди укладаються на термін до року.
Еще читайте о швидко гроши угрозы
З позичальником, фінансовим поручителем обов'язково підписуються додаткові
договори до основної угоди. Платник повинен надати папери, що підтверджують
поважну причину для зміни умов позики. Це може бути:
- копія трудової книжки із записом про звільнення,
- медичні довідки,
- довідка про доходи, де буде показано зниження заробітної плати і так далі.
2. Перейти до іншого кредитора
Якщо не знаєте, куди звертатися, коли не можеш платити кредит, або банк дав відмову
в реструктуризації, можна спробувати рефінансувати борг. Це процедура
перекредитування, коли новий банк видає гроші за закриття заборгованості на більш
вигідних умовах. Больше тут швидко гроши угрожают
Такий спосіб прийнятний, якщо ставка і переплата будуть істотно нижче поточних
банківських зобов'язань. Деякі банкіри пропонують з'єднати всі кредити в одній установі.
3. Звернутися до страховиків
Іноді нав'язані і підписані раніше угоди від страхової компанії можуть врятувати
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ситуацію. Слід заглянути в договір, з'ясувати за яких випадках організація стане
виплачувати гроші.
Не рідко виявляється, що втрата роботи і доходів - це привід закрити заборгованість.
Для ініціювання розрахунків з позичальником компанії необхідно надати підтверджуючі
папери.
4. Дочекатися суду
Коли фінансова ситуація здається нерозв'язною, можна дочекатися судового рішення.
Відмова в узгодженні реструктуризації грає на користь клієнта, так як всі офіційні листи
можна показати судді.
Важливо до початку процесу вносити в касу мінімальний платіж (припустимо, 10% -15%
від суми погашень). Такий підхід покаже, що боржник не ховається, готовий оплачувати
позику, але в даний момент грошей немає.
В судовому порядку можна домовитися про відстрочення, реструктуризації та інших
комфортних умовах погашення вже на законних підставах. Мирова угода буде вигідню
для всіх учасників угоди.
Коли фігурує заставне майно, то банк має право вимагати відшкодування в рахунок
квартири або будинку (машини, земельної ділянки, офісу). При реалізації нерухомості
через аукціон, вся виручена сума піде на погашення основного боргу і відсотків, а
надмірно сплачене віддається клієнту установи.
Справитися з боргами, якщо немає коштів для погашення позики, під силу кожній
людині. Головне, потрібно діяти вчасно, не зневірятися, так як проблема цілком
вирішувана.
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