
211a nolu Federal Göstergè den alıntı
Borç danışmanlığı, neredeyse her zaman hukuki meselelerde  
de yardımı gerekli kılmaktadır. Alacaklılarla olan her pazarlık, 
ki bu borç danışmanlığının ilk görevidir, Alman Yargıtayının  
hükümlerine göre adaletin bir sekilde tecelli ettirilmesi 
manasına geldiği tespitini de yapmak gerekir.

Aciz ve Borçlu Servisi Federal Birliği, kanun koyucunun 

bu istemini yerine getirmektedir: Derneğimize bağlı  olan 

avukatımız, tecrübeli uzman bir hukuk adamıdır.

Kendisi Birlik üyelerinin eğitimi sağlamak ve Aciz mahkeme-

sinde yapılacak tüketici acizlik başvurusunda sunulacak  

formlardaki bilgilerin kalitesini garanti etmekte çok yetkin 

kişidir. 

Danışmanlık Yardım Kanununa göre gelirinizin az olması 

durumunda adli davalar dışında hukuk danışmanlığı ve avukat 

tarafından temsil edilme hakkınız vardır. Siz de bu hak  

sahipleri gurubunamı mı dahilsiniz, bunu yetkili sulh hukuk  

mahkemesinden öğrenebilirsiniz. Sulh hukuk mahkemesi 

gerektiğinde size bir avukatı görevlendirmek için danışmanlık 

yardım belgesi düzenleyecektir, ki bu şekilde alacaklılara  

mahkeme dışı bir uzlaşma önerisi hazırlanabilsin. 

 

6 sene içerisinde borçlardan  
kurtulmuş olmak...

Borçlarınızdan kurtulmak için kanuni bir hakka sahipsiniz. 

Bunun için kanuni tüketici ve nizami acizlik davası  

yürütmeniz gerekmektedir. 

Böylesi bir davanın yapılmasının koşulu, sizin ödeme 

yeteneğinizin bulunmaması veyahutta çok borçlu olmanız 

durumudur. Bu durumda, eğer aylık geliriniz sürekli olarak 

sabit geçim masraflarınızı karşılamıyor ve vadesi gelen  

taksit ve faturaları ödemeye yetmiyorsa, mevcuttur  

demektir. 

Şayet böylesi bir duruma düştüyseniz Aciz ve Borçlu  

Servisi Federal Birliği (Bundesverband Insolvenz- und 

Schuldner-Service e.V.) size yardımcı olacaktır. 

Tüketici Acizlik Davasında Bilgilendirmenin 
Nasıl Yapılacağı ve Masrafları:

I. Safha: 

Yetkili sulh hukuk mahkemesi size I. safha ve alacaklılarla 

mahkeme dışı uzlaşma girişimi için danışmanlık yardım  

belgesi verecektir. Federal Birlik avukatı bu işlemi sizin  

için yapacaktır. Buradan size 10,-- Avroluk bir masraf 

oluşacaktır. Mahkeme dışı girişim başarıyla sonuçlanırsa, 

dava sizin için bitmiş olacaktır. Şayet bu girişim başarısız 

olursa II. safha başlayacaktır.

II. Safha: 

II. safhanın gerekli formlarını kendiniz doldurabilirsiniz. 

Bunun için size herhangi bir masraf çıkmayacaktır.  

Ancak istiyorsanız II. safha için de size memnuniyetle 

yardım etmeye hazırız. Cari ve tasarruf hesabı, para 

yatırımları, nakit para ve aynı değerler, alacaklarınız, sigor-

ta sözleşmeleri, miras durumları, taşınmaz mülkler, manevi 

varlıklar, katılımlar, gelirler, ödeme yükümlülükleri, teminat 

hakları ve hibe satışlar gibi formlardaki gerekli esas  

bilgilerin toplanmasına ilişkin özel bir yazılım programımız 

bulunmaktadır. Bu hizmetler için sizden sadece oluşan 

harcamaları talep ediyoruz. 
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Bu konuda biz size 
yardım ediyoruz!

Borçlar mı?

Büro für Insolvenz- u. Schuldner-Service



Büro für Insolvenz- u. Schuldner-Service

Burada size  
     yol gösteriyor ve  
          yardım ediyoruz

Merkez:

BISS - Büro für Insolvenz- und Schuldnerservice 
Rechtsanwalt Manfred Bott 
Esslinger Straße 7 
70771 Leinfelden-Echterdingen (bei Stuttgart)

Telefon:  0711 794728-40 
Telefax:  0711 794728-45 
E-Mail:  info@biss-schuldnerberatung.de 
Internet: www.biss-schuldnerberatung.de

Şubelerimiz:

Tüm Federal Almanyà da sayısız bölge  
şubelerimiz bulunmaktadır. Lütfen 
yakınınızdaki şu adrese başvurunuz.

Borçlardan boğuluyor      
      musunuz...

Oluşan borçları nasıl ödeyeceğinizi  
bilmiyor musunuz?

Paranız bir sonraki kirayı ödemeye  
yetmiyor mu?

Elektrik ve telefonunuzun kesilme  
tehlikesi var mı?

İcra memuru sizden yeminli beyan  
alacağını söylüyor mu?

Maaş ve banka hesabınıza haciz  
gelebilir mi?
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...Biz size yardım  
       ediyoruz:

Borçlarınızdan nasıl kurtulabilirsiniz,  
sizi bu konuda bilgilendiriyoruz.

Borç belgelerinizi düzenli bir hale  
getirip, şeffaf ve genel bir  
görüntü kazanmasını sağlıyoruz.

Tüketici veya nizami acizlik davasında size 
refakat ediyor ve size destek oluyoruz.

Avukatımızın kontrolü altında sürekli  
kanuni hükümlere göre hareket ediyoruz.

Tüm bilgileri gizli tutacağımızı ve üçüncü 
kişilerin eline hiç bir zaman geçmeye- 
ceğini garanti ediyoruz.
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