Deutsch

Englisch

Türkisch

Borçtan kurtulmanın yolları

Viyana Borçlu Danışma Hizmeti

BKS

Schuldnerberatung Wien

Borcun ortadan kaldırılması
için atılacak ilk adımlar
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İnsan nasıl borçlanır
Borca girmek kolaydır, fakat borçları geri ödemek çok daha
zordur. Özellikle borçlarınızın ne kadar olduğunu artık bilemiyorsanız. Kendi geliriniz azalmış ya da yanlış hesaplar yüzünden yardıma ihtiyacınız olabilir.

Schuldnerberatung Wien (Viyana Borçlu Danışma Hizmeti) yardım eder
Sizin de başınıza aynısı geldiyse Viyana Borçlu Danışma Hizmeti size destek vermeye hazırdır. Viyana‘da oturuyorsanız ve
kendi hesabınıza çalışan bir girişimciyseniz; çalışanlarınızın
olmaması bunun için ön koşuldur.

Gelirlerinizi kontrol edin
Gelirlerinizin ne durumda olduğunu tam olarak bilmeniz önemlidir. Viyana Borçlu Danışma Hizmetine gelmeden kendinize şu
soruları sorun lütfen:
• Hak ettiğiniz bütün gelirler size ödeniyor mu?
• Ücretinize ya da maaşınıza haciz konduysa: Haciz doğru
hesaplanmış mı?
• Daha önce kullanmayı hiç düşünmediğiniz devlet
ödeneklerinden yararlanma hakkınız var mı?  
Örneğin çocuk yardımı ya da bakım parası?
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Deutsch

Bu sorularla ilgili bilgileri şu adreslerden edinebilirsiniz:
• Haciz hesaplama motoru: www.schuldnerberatung-wien.at/berechnungen
• Yardımlar: www.help.gv.at
• Asgari sosyal yardım:
www.wien.gv.at/gesundheit/leistungen/mindestsicherung/
• Çocuklu aileler için teşvikler: www.wien.gv.at/menschen/magelf
• Viyana‘da sosyal hizmetlerle ilgili daha fazla bilgi için: www.sozialinfo.wien.at

Englisch

Borçlarınızı tekrar gözden geçirin

Türkisch

Genel olarak bütün borçlarınızın kapatılması gerekir, ancak
oldukça tehlikeli borçlar ve o kadar tehlikeli olmayan borçlar
vardır. Lütfen nereye ve kime borçlarınız olduğunu tekrar gözden geçirin. Böylelikle, hangi borçları acilen ve ivedilikle geri
ödemeniz gerektiğine karar verebilirsiniz.
Borçlarınız kira, elektrik/gaz ve/veya ısıtma ile mi ilgili?
Eğer bu soruya cevabınız evetse öncelikle bu borçlarınızı kapatın, yoksa evden atılabilirsiniz.

BKS

Nafaka ödeme ile ilgili zorunluluklarınız mı var?
O zaman lütfen önce şu anki ödemeleri yapın. Ödemeler yapılmadığı taktirde para cezası hatta hapis cezası ile cezalandırılabilirsiniz. Bakiyeler sonra da ödenebilir ya da düzenlenebilir.
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Ödemediğiniz polis cezası ya da başka idarî cezalarınız mı
var?
Borçlarınızı bir düzene koymak için Viyana Borçlu Danışma
Hizmetinden yardım istemeden önce bütün para cezalarınızı
kapatmış olmanız iyi olacaktır. Bu cezaların hapis cezasına çevrilmemesi için yavaştan ödemek zorunda olduğunuz para cezalarını taksitlendirerek geri ödemeye başlayın. Ancak burada
yalnızca cezalardan bahsedilmektedir: Örneğin aracınızı yanlış
yere park ettiniz ve aracınız çekildi. Bunun üzerine hem para
cezası hem de çekme masraflarını karşılamak zorunda olduğunuz bir ödeme emri aldınız. Bu durumda lütfen önce para
cezasını ödeyin, çünkü yalnızca bu hapis cezasına çevrilebilir.
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Pek önemli olmayan ödemelerinizi durdurun

EURO
ΕΥΡΩ
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Şimdiye kadar sayılan borçlarınız hepsinden önce gelir. Bu ödemeleri yapamıyorsanız diğer ödemelerinizi durdurun, örneğin
bunlar bankaya ya da posta yoluyla satış yapan mağazalara
taksitli ödemeleriniz ya da cep telefonu faturalarınız olabilir.
Belki de bankanıza verdiğiniz düzenli ödeme emirlerini ve banka
yoluyla tahsil yetkilerini iptal ettirmeniz gerekebilir. Tahsil yetkilerini iptal ederken bunları yalnızca bankanızdan değil aynı
zamanda alacaklılardan da iptal ettirmelisiniz.

Taksitli alışveriş yapmayın
Hesabınızı daha fazla aşmamaya çalışın! An itibarıyla daha
fazla taksitli ödemeler yapmayın.
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Hesabınızı kontrol edin

Deutsch

Hesabınızda yeterli bakiyeniz varsa:
Hesabınızda ekstradan para varsa bu çok iyidir ve böyle kalmalıdır. Gerekirse bankanızda olan düzenli ödeme emirlerini ve
banka yoluyla tahsil yetkilerini iptal edin, fakat yalnızca önemsiz ödemeler için (sayfa 18)!

Englisch

Hesabınız hafif eksi bakiyedeyse:
Hesabınızı tekrar artı bakiyeye geçirmeye çalışın. Bankanızda
olan düzenli ödeme emirlerini ve banka yoluyla tahsil yetkilerini
iptal etmeniz de işe yarayabilir.

BKS

Türkisch

Hesabınız fazla eksi bakiyedeyse:
Eğer kira, enerji ya da nafaka için yapmanız gereken ödemeleri
artık ödeyemiyorsanız başka bir bankada yeni bir hesap açmayı
düşünün. Bu özellikle bankanız çocuk yardımınıza, nafaka ödemelerinize ve henüz haciz konmuş ücretlerinize el koyduysa
geçerlidir.
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Yeni bir hesabı bu şekilde açabilirsiniz
Yeni bir hesap açmaya karar verdiyseniz güvendiğiniz bir bankaya gidip durumunuzu anlatın ve Basiskonto‘ adı verilen bir
banka hesabı açma talebinde bulunun. Bunun avantajları şunlardır:
• Bu banka hesabında eksi bakiyeye düşmeniz
mümkün değildir.
• Bankamatikten para çekebilmek için bir kartınız olacaktır.
• Yıllık hesap ücreti 80 Euro‘yu ( ve oldukça muhtaç kişiler için
40 Euro‘yu) geçmemektedir.
Bu şekilde yeni bir banka hesabına sahip olamazsanız Finansal
Piyasalar Birliği‘ne (FMA) şikayet edebilirsiniz.

Başvuru
Şahsınızla ilgili danışmak için Viyana belediyesinin vatandaş
hizmetleri dairesinden telefon ya da internet üzerinden bir randevu alabilirsiniz:
www.schuldnerberatung-wien.at

Adres
Schuldnerberatung Wien
Döblerhofstraße 9, 1. Stock
1030 Wien
Tel.: 01/330 87 35
Saat 8:00 ila 15:30 arası
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