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Jednička v oblasti oddlužení dle insolvenčního zákona – pomohla již téměř 7 tisícům lidí
Získala ocenění FIRMA ROKU 2013 Moravskoslezského kraje




Pracuje s odborníky – žádosti o oddlužení nechává zkontrolovat uznávanými advokáty
Jejich úspěšnost je opravdu vysoká - 94 % žádostí uspěje



Jednatel společnosti, uznávaný odborník na insolvenci JUDr. David Vozák, je
pravidelným hostem TV pořadů a rozhlasových diskusí




Jasně definuje, kdy klientovi vrací peníze, když dojde k zamítnutí žádosti
Neslibuje nic, co nemůže splnit - pokud na oddlužení dlužník nedosáhne, netvrdí opak a
informuje hned na začátku spolupráce



První konzultace je zdarma - na ní se klient rozhodne, zda si spolupráci se společností
vybere či nikoliv
Poskytuje klientům smlouvy - klient nemusí nic ihned a bez rozmyslu podepisovat, má
smlouvu dopředu k nahlédnutí a nastudování





Apeluje na odbornost - pořádá semináře, pracovníci prochází náročným výběrovým řízením
Usiluje o profesionalizaci oboru - firma apeluje na odbornost v oblasti oddlužení. Samotní
poradci prošli náročným výběrovým řízením a několika školeními




Provozuje osvětu, online poradny, podporuje charitu
Ukazuje pravdivé lidské příběhy

_________________________________________________________________________________
KDO JE SPOLEČNOST ABIVIA A KOMU POMÁHÁ?
Společnost Abivia působí na trhu od roku 2006. Pomáhá lidem, kteří přestali zvládat svoje dluhy.
Lidem, kterým dluhy přerostly přes hlavu, zajistí oddlužení dle insolvenčního zákona.
Po vyhlášení osobního bankrotu se klienti už nemusejí bát exekutorů. Z platu průběžně hradí své
závazky snížené až o 70 % a nejpozději po pěti letech je čeká nový život zcela bez dluhů.
Pomáhá rodinám, které se z důvodu ztráty zaměstnání, snížení mzdy či úmrtí jednoho členů rodiny
dostaly do bezvýchodné tíživé situace plné závazků, které již nemohou splácet. Abivia zachraňuje
rodiny, aby nepřišly o svoje domovy. Poradí jim, jak se dostat z dluhové pasti.

ÚSPĚCHY FIRMY:
V současné době pomohla téměř 7 tisícům lidí, rodinám či zaměstnancům, jejichž dluhy dohromady
činily více než 5 miliard korun.
V roce 2013 získala titul Firma roku Moravskoslezského kraje.
V současnosti ve společnosti Abivia pracuje 93 školených a certifikovaných poradců a má celkem
26 poboček po celé České republice. „Oproti konkurenci klademe důraz na vysokou mírou
transparentnosti – klienti vědí, kde najdou naše pobočky, vědí, kdo jsou jejich poradci. Naši poradci mají
konkrétní tvář. Nedávno jsme otevřeli nové pobočky v Kladně, Brně a Karviné,“ uvádí jednatel
společnosti JUDr. David Vozák.
Abivia si zakládá na tom, že není nějakou tajemnou společností na webu, která by se schovávala za
formulář. „Nic neskrýváme, naše údaje o počtu oddlužených lidí i celková jejich dlužná částka jsou
veřejně dostupné. Na rozdíl od konkurence nejsme anonymní firma s pouhým „formulářem“ na webu,
pro nás je důležitá osvěta a další vzdělávání,“ dodává Vozák.

KDO JSOU JEJÍ KLIENTI?
Lidé, kteří přestali zvládat svoje dluhy. Hrozí jim exekuce nebo neví, jak dál z dluhové pasti.
„Tři ze čtyř zákazníků přicházejí na přímé doporučení svých známých, kteří využili našich služeb.
Součástí našich aktivit je i osvětová činnost na portále www.insolvence.cz, mnozí lidé nás oslovují i přes
něj,“ představuje klienty Vozák.

ČÍM SE ABIVIA LIŠÍ OD KONKURENCE?
Nejvýraznější odlišností Abivie od konkurence je solidní přístup. Nepatří k firmám, které těží ze
zoufalé lidské situace. Nepůjčuje peníze, aby dlužníky ještě více zadlužila. Neslibuje nic, co nemůže
splnit. V případě zamítnutí žádosti při pochybení na její straně, všechny poplatky vrací, což
mnohé konkurenční společnosti nedělají.
Garantuje odbornost - jednatel firmy JUDr. David Vozák je uznávaný odborník a právník, který patří
mezi špičky v oboru oddlužení dle insolvenčního zákona. Firmu reprezentuje jak na veřejnosti, tak
médiích. Je častým hostem TV a rozhlasových pořadů.
Transparentnost - dlužník má k dispozici smluvní podmínky dopředu, není vyvíjen tlak na okamžité
podepsání smlouvy, má čas si vše v klidu nastudovat a svobodně se rozhodnout.
Lidem v nouzi nabízí první konzultaci zdarma.

„To, zda dlužník na oddlužení vůbec dosáhne, je součástí jednání s klientem ještě před uzavřením
smlouvy a tato konzultace je zdarma. Na základě tohoto posouzení by měl klient mít možnost svobodně
se rozhodnout, zda má zájem o oddlužení právě s danou společností, nebo si vybere někoho jiného,“
prozrazuje JUDr. Vozák.
Materiály žadatelů o osobní bankrot, které předkládá insolvenčním soudům, nechává Abivia kontrolovat
advokátem.
Pro společnost Abivia je důležitá důvěra mezi poradci a klienty. Abivia explicitně definuje, v jakých
případech klientovi vrací a nevrací peníze při zamítnutí žádosti.
„Pokud při zamítnutí žádosti zjistíme pochybení na naší straně, přednostně klientovi zhotovíme opravu
zdarma. Nelze-li chybu opravit, vracíme peníze. V praxi jsme se ale setkali i s tím, že nám klienti zatajili
důležité informace, které pak vedly k zamítnutí žádosti. V tomto případě peníze nevracíme, stejně tak i
v situaci, kdy klient trvá na zpracování návrhu i přesto, že byl našimi poradci upozorněn na to, že
nesplňuje všechny podmínky pro oddlužení,“ popisuje Vozák.

JAKÁ JE SITUACE V ČESKU V OBLASTI ODDLUŽENÍ?
V České republice je cesta k oddlužení relativně komplikovaná, na žadatele čeká síť složitých formulářů
a žádostí. Úspěšnost žádostí společnosti Abivia je 94 %. Pro představu - všeobecně v České republice
projde jen 57 % žádostí.
„Naše úspěšnost činí 94 %, navíc s jistotou mohu říct, že by procenta úspěšnosti byla vyšší, kdyby nám
klienti o svých dluzích již o začátku říkali celou pravdu a některé informace, za něž se třeba stydí, nám
nezatajili,“ míní odborník.

ZAMĚŘUJE SE I NA VZDĚLÁNÍ, POŘÁDÁ SEMINÁŘE
Abivia se rovněž zaměřuje na osvětovou a poradenskou činnost pro veřejnost. Speciálně k tomu byl
vytvořen web www.insolvence.cz. Během loňského roku na tomto webu nově vznikla sekce Rady pro
oddlužení. Za poslední rok byl zaznamenán na webech společnosti výrazný nárůst návštěvnosti, která
se nyní pohybuje okolo 10 000 měsíčně.
Kromě již popsané práce pro tisíce klientů také Abivia pořádá bezplatná školení o nebezpečí dluhů a
možnostech oddlužení, například pro držitele seniorpasů. Aktivně šíří osvětu - poskytuje poradnu nejen
na webech, ale realizuje také bezplatnou Poradnu pro obce a rovněž působí jako poradce portálu
Ušetřeno.cz realizovaného ve spolupráci se zpravodajským webem Tn.cz. Bezplatné poradenství je
samozřejmostí.

Pro zaměstnance pořádá pravidelné semináře, kde se dále vzdělávají, sledují novinky apod.

UKAZUJE KRUTÉ PŘÍBĚHY SKUTEČNÝCH LIDÍ
Zatímco dnes jste úspěšný, bohatý a máte šťastnou rodinu, kvůli ztrátě zaměstnání, ztrátě partnera,
náhlému úrazu či dlouhodobé nemoci se váš život může otočit naruby. Neschopnost splácet svoje dluhy
může potkat každého.
„Na našem osvětovém webu Insolvence.cz ukazujeme rozhovory s lidmi, kterým jsme pomohli zpátky
do života. Tito lidé jsou opravdoví, nejsou to najatí herci z komparsů, ale lidé, kteří našli odvahu mluvit
o svém smutném příběhu i veřejně,“ komentuje videa na webu Vozák.
Skutečné příběhy lidí najdete na osvětovém webu Insolvence.cz

O KLIENTY SE STARAJÍ ERUDOVANÍ PORADCI NA ODDLUŽENÍ
Společnost Abivia nezůstala jen u pomoci klientům, ale zaměřuje se i na kvalitní vzdělávání
zaměstnanců. Na každého jsou kladeny vysoké nároky. Někomu se může zdát proces výběru
zaměstnanců poněkud ráznější, ale díky němu zůstávají ti nejserióznějších a nejlépe vzdělaní
pracovníci.
„Všichni naši kolegové procházejí třemi až pěti koly školení, po kterých ještě absolvují certifikační testy.
Uspěje jen jeden z deseti kandidátů. Zůstávají opravdu ti nejlepší. Cílem je neustálé zvyšování
vzdělanosti našich spolupracovníků, navíc byla na našem webu rozšířena i sekce Kariéra. Cílem je
systematické oslovování a testování zájemců o spolupráci,“ dodává Vozák.
Spokojený a kvalifikovaný zaměstnanec je pro Abivii prioritou. Nepatří k tradičním firmám, kde musí
zaměstnanec sedět v kanceláři a „jen vykonávat nějakou činnost.“ Zavedla pro zaměstnance různé
benefiční programy. Ať už jsou to stravenky, pružná pracovní doba nebo home-office. Zaměstnanci si
můžou svou pracovní dobu přizpůsobit tak, aby nemuseli zanedbávat svoje rodiny či další vzdělávání.
Samozřejmostí jsou školení a semináře pro zaměstnance placená firmou.

FIRMA, KTERÁ SLEDUJE ONLINE TRENDY
Loni Abivia představila mobilní aplikaci Sledování insolvence. Díky této aplikaci mohou mít dlužníci
aktuální přehled o jejich situaci nebo situaci jiných osob a jako jediná z podobných aplikací nabízí
přístup ke kompletním údajům v Insolvenčním rejstříku. Možné je i stahování dokumentů. Tato
aplikace je zdarma ke stažení na Google Play.

„Prostřednictvím aplikace mohou uživatelé vyhledávat různé insolvence, sledovat průběh nejen
vlastních insolvencí, ale také aktuální informace o průběhu insolvence jiných osob. S touto aplikací
mohou využívat automatického upozornění na změny v rejstříku,“ blíže popisuje výhody Vozák.
Na osvětovém webu Insolvence.cz najdou klienti i Kalkulátor pro oddlužení, který orientačně vypočítá,
zda má klient na vyhlášení osobního bankrotu vůbec nárok. Abivia, ale upozorňuje, že výsledek
kalkulátoru je pouze orientační a úvodní konzultace s odborníkem, která je zdarma, je nezbytná.

ABIVIA VZDĚLÁVÁ, USILUJE O ETABLOVÁNÍ OBORU A JEHO PROFESIONALIZACI
Kromě úspěšného čísla oddlužených lidí, rostoucí osvěty a poradenství se snaží aktivně etablovat
obor mezi uznávané vzdělávací obory.
Jelikož na českém trhu participují různé společnosti, neziskové organizace či fyzické osoby zabývající
se oddlužením, dochází tak k jevu, kdy je společensky potřebná služba či činnost dlouhodobě
poskytována širokým spektrem subjektů, jež nemají po straně metodické, znalostní ani odborné vhodné
informace. V praxi to vede k velkým rozdílům, a to nejen v kvalitě poskytovaných služeb, ale i v
úspěšnosti.
Cílem je, aby jak společnosti, tak i neziskové organizace jimi navrhovanou profesní kvalifikaci využily
při své práci, aby zástupci různých subjektů byli schopni identifikovat úpadek dlužníka, včetně
vyhodnocení aplikovatelnosti oddlužení, poskytovat dluhové poradenství a především pak na základě
kvalitních znalostí dokázali v praxi poskytnout správné, relevantní a nezavádějící informace.
„Jelikož dlouhodobě zaměřuji pozornost na osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti oddlužení, usiluji o
stanovení pravidel, které budou zárukou pro vyšší odbornost a vzdělanost subjektů, jež v Česku tyto
služby poskytují. Oblast oddlužení potřebuje odborníky, ne šejdíře," uvedl jednatel společnosti JUDr.
David Vozák.
Dlouhodobě rovněž Abivia usiluje o to, aby tato profese mohla být následně i východiskem pro vytvoření
nového studijního oboru na SŠ či VŠ.

PROJEKT PORADNA PRO OBCE
Abivia v loňském roce připravila projekt Poradna pro obce. Jedná se o online finanční poradnu na
webových stránkách obcí. Starostové mohou na webu obce zveřejnit poradnu, jejímž prostřednictvím
se budou obyvatelé anonymně a snadno radit s odborníky na oddlužení. Poradny jsou zdarma pro
obce i jejich obyvatele. V poradně na webu obce se může tak každý zdarma a anonymně zeptat, jak
vzniklou situaci řešit. Obce si mohou finanční poradny zprovoznit na svém webu samy.

ABIVIA A CHARITA
Již třetím rokem Abivia finančně podporuje Sdružení SOS dětských vesniček, které pomáhá opuštěným
dětem, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Nezisková organizace vytváří pro děti v nouzi
rodinné prostředí, které jim dává pevné základy pro život. „V budoucnu bychom se rádi zapojili i do
dalších charitativních projektů,“ dodává Vozák.

ABIVIA MYSLÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V každodenní práci pak v rámci interních nařízení netiskne jediný zbytečný papír, digitalizace veškeré
komunikace se pro firmu stala samozřejmostí. Loni Abivia zavedla novinku v oblasti cestování – velmi
často se za pracovníky v jiných městech dopravuje vlakem.

ABIVIA V MÉDIÍCH A DALŠÍ ODBORNÉ ČLÁNKY
JUDr. David Vozák: Oddlužení potřebuje odborníky, ne šejdíře
JUDr. David Vozák v reportáži České televize
Poradna Davida Vozáka na Českém rozhlase
Uznávaný odborník David Vozák hostem Českého rozhlasu v pořadu Apetýt

TISKOVÉ ZPRÁVY:
Abivia odstartovala nový projekt Poradna pro obce
Abivia představuje mobilní aplikaci Sledování insolvence

KDE NAJDETE DALŠÍ INFORMACE:
Aktuality v oblasti oddlužení a osobního bankrotu – najdete na www.abivia.cz
Osvětový projekt o oddlužení, příběhy zadlužených lidí jsou k dispozici na webu www.insolvence.cz
Kalkulátor pro oddlužení – orientační výpočet toho, zda klient má na vyhlášení osobního bankrotu
nárok či nikoliv, najdete jak na webu www.abvia.cz tak i www.insolvence.cz

HISTORIE FIRMY:
Na trhu působí firma od roku 2006, tedy osmým rokem.
2006: Založení společnosti, poskytování finančního poradenství
2007: Založeny první pobočky – Olomouc, Ostrava, Frýdek-Místek, Havířov, Třinec, Jičín
2008: Společnost dosáhla významné pozice finančního poradenství mimo jiné i v oblasti poskytování
hotovostních a spotřebitelských úvěrů fyzický osob
2009: Reagovala na aktuální situaci růstu zadluženosti osob v ČR a zahájila činnost v oblasti řešení
jejich tíživé finanční situace. Začala se specializovat na oddlužení dle insolvenčního zákona
2010: Dokončení sítě ve všech krajích ČR. Úspěšně oddlužili 1000 klientů
2011: Úspěšně oddlužili závazky klientů v hodnotě 1 miliardy korun
2012: Třetí výročí od prvního jimi oddluženého klienta. Úspěšně doposud oddlužili bezmála 4 000
klientů. Hodnota veškerých oddlužených závazků dosáhla 3 miliardy korun
2013: Získala ocenění Firma roku Moravskoslezského kraje. Překročila hranici 5 000 úspěšně
oddlužených klientů
2014: Překročila hranici 6 000 úspěšně oddlužených klientů, jejichž dluhy společně činily přes 5
miliard. Aktuálně má 22 provozoven. Nově otevřeli pobočky v Brně, Jihlavě, Karviné, Uherském
Hradišti, Hradci Králové i v Opavě

KONTAKTY PRO MÉDIA: Mgr. Jitka Gráfová | PR Specialist
grafova@robertnemec.com, m: +420 739 542 758

