Získejte výživné, které Vám právem náleží.
• Naším cílem je maximálně ulehčit situaci rodičům či plnoletým
studentům, kdy jim zdarma a co nejrychleji pomáháme zajistit
dlužné výživné i výživné do budoucna.
• Vymáháme výživné pomocí exekuce, která je možná podat hned
po prvním nezaplacení a řeší přímo dluh na výživném oproti
podání trestního oznámení.

Proč se obrátit na nás a ne přímo na soud?
•

•

•

•

Při podání návrhu na exekuci je důležité
právní zastoupení, ale advokáti si účtují
odměnu dle úkonů, kterou si rodiče ve
složité finanční situaci nemohou dovolit. I
řešení dané věci s advokátem a exekutorem
stojí spoustu času a úsilí.
Výhodou naší služby s vymáháním výživného
je i to, že máme přísně nastavená pravidla s
exekutory, kdy již z prvních vymožených
peněz jde polovina samotnému rodiči (ze
zákona je stanoveno, že nejprve jsou
uspokojovány náklady exekuce a až poté
dostává finance rodič).
S námi i za vedení exekučního řízení
nezaplatíte ani korunu – bez ohledu na jeho
průběh a výsledek.
My se o vše postaráme za Vás – Vy tedy
budete moci ušetřený čas věnovat svým
dětem, zájmům či práci.

Jak fungujeme?
1. Pošlete nám rozsudek
o výživném.
2. Podepíšete plnou moc
pro našeho advokáta.
3. Sepíšete dluh a vše
shrneme
Všechny dokumenty nám můžete poslat přes
Messenger, e-mail či poštou.
Plnou moc i ostatní dokumenty k podpisu Vám
pošleme tak, jak to pro vás bude nejvýhodnější.

Náhradní výživné
• Od července 2021 přijde v
platnost zákon o náhradním
výživném.
• Stát bude částečně vyplácet
výživné, které neplatí povinný
rodič.
• Podmínkou pro vyplácení
náhradního výživného je
podaná EXEKUCE.

• Doporučujeme řešit situaci s
předstihem a podat exekuční
návrh co nejdříve!!! A mít
možnost zažádat si o náhradní
výživné.

Kontakt:

• Snažíme se vše řešit profesionálně
a co nejrychleji, z tohoto důvodu
fungujeme primárně
prostřednictvím elektronické
komunikace: Messenger,
• E-mail: info@sosvyzivne.cz.
• Případně telefonicky na čísle
+420 602 842 888
( od 8.00 do 16.00 hod.).
• Poštou na adrese:
• SOS výživné s.r.o., Masarykovo
nám. 1, 331 41 Kralovice.

• Snažíme se klientům vyjít co nejvíce
vstříc, jelikož každému vyhovuje jiný
způsob komunikace.

