Historia zadłużenia
KWESTIONARIUSZ Historia zadłużenia
Nazwisko imię ……………………………
01.

Urodziłem się w roku …………………..

02.
03.

Naukę zakończyłem w roku …………………….., zdobyłem wykształcenie/zawód
…………………………….
Obecnie pracuję /etat, umowa - zlecenie, dorywczo, itd./ podać

04.

Pracowałem w życiu łącznie …………… lat

05.

Miesięcznie zarabiam przeciętnie około ……………zł

06.
07.

Korzystam z pomocy /społecznej, dodatku mieszkaniowego, alimentów/ średnio
miesięcznie ……….
Ożeniłem się / wyszłam za mąż w roku …………..

08.

Mam ………. dzieci.

09.

Mam mieszkanie jakie ……………… miesięczny, całkowity koszt utrzymania wynosi …………..

10.

Pierwszy w życiu kredyt / pożyczkę wziąłem w roku …………...… w wysokości ~……………….zł
Kolejne kredyty/pożyczki brałem na ………………..

11.

Wykorzystałem go na: …………………….

12.

Poważniejszy kredyt wziąłem w roku ……………., było to ~ ……………………………... zł.

13.

Wykorzystałem go na: …………………….

14.

Problemy ze spłatą różnych zobowiązań zaczęły się ~ ………………. roku.

15.

19a.

Przyczyną tych problemów było w szczególności:
Choroba, utrata pracy, problemy rodzinne, nadużywanie alkoholu, hazard* rozwód, alimenty,
wcześniej wzięte pożyczki, podżyrowałem komuś pożyczkę i musiałem za niego spłacać kredyt,
zostałem oszukany/okradziony, zaległości narosły mi w trakcie pobytu w szpitalu/w zakładzie
karnym, wyjechałem zarobkowo za granicę i nie powiodło mi się - straciłem wszystko.
*Jeżeli Twoje długi wynikają z nadużywania alkoholu, uprawiania patologicznego hazardu,
itd. proszę zrobić oddzielne zestawienie wszystkich zobowiązań, /spłaconych i zaległych/
które zaciągałeś w ciągu ostatniego roku z przeznaczeniem na ten cel. Można do tego
wykorzystać arkusz 5.2
Stałem się niewypłacalny – nie byłem w stanie spłacać swych zobowiązań na dobre ~
……………..roku
Na dziś zalegam ze spłatą: Uwaga – zestawienie zaległych zobowiązań najlepiej zrobić na
oddzielnym arkuszu wg. załączonego poniżej wzoru /zał. 5.2/ wyszczególniając wszystkich
wierzycieli, np. banki, urzędy, osoby fizyczne, itd.
Zalegam z opłatami za mieszkanie, energie elektryczną, telefony, itd. łącznie ~……………..zł

19b.

Na rzecz podatków wobec US ……………………………. Lub składek ZUS …………………zł

19c.

Jestem winny różnym osobom prywatnym /rodzinie, znajomym/ około …………….……zł

19d.
19e.

Zaciągnąłem pożyczki w tzw. nielegalnych źródłach, jeśli tak to ile razy ……., na jakie
kwoty………
Mam w różnych bankach /ilu ………./, łącznie ~ ………………...…….. niespłaconych długów.

19f.

Jestem winny różnym firmom pozabankowym łącznie …………………

19g.

Mam zaległości alimentacyjnych na kwotę łącznie ~ ……………...……zł

16

17.
18.

19h.

Mam do zapłacenia kar/ grzywny / kosztów sadowych łącznie ~ ……………..………….zł

20.

Należności ściąga ze mnie:

20a.

Starałem się sam regulować swe zobowiązania

20b.

Firma windykacyjna

20c.

Komornik sądowy

20d.

Byłem ofiarą tzw. „windykacji niestandardowej ”np. byłem zastraszany, itd.

21

Straciłem w wyniku zajęć:

21a.

- całą gotówkę

21.b.

- ruchomości - meble sprzęty domowe, samochód

21.c

- nieruchomości - mieszkanie / dom / firmę / inne …………………………………………

22.

Kiedy zaczęły się poważniejsze problemy ze spłatą zobowiązań:

22a

stałem się bardziej nerwowy, nawet wybuchowy

22b.

miałem problemy ze spokojnym, racjonalnym działaniem - trudno mi było zebrać myśli

22c.

odczuwałem przygnębienie - traciłem apetyt, źle sypiałem, nawet myślałem o samobójstwie

22d.

doświadczałem silnego napięcia nerwowego, lęku

23.

Próbowałem sobie jakoś poradzić, coś zmienić w życiu:

23a.

podjąć pracę

23c.

podjąć leczenie, np. odwykowe

23e.

pogodzić się ze swoją rodziną /rodzicami, rodzeństwem, żoną, własnymi dziećmi, innymi
osobami

