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Livre-se das dívidas dos cartões de crédito
Interrompa a retomada de bens

Interrompa as hipotecas
Interrompa as deduções

Elimine ou estenda os pagamento

• Obtenha um Novo Começo
• Mantenha a sua casa
• Mantenha o seu carro
• Desfrute da vida novamente

 

Trata-se a Bancarrota/Falência de um começar de novo. Trata-se de concluir um ciclo de chamadas
de cobradores de dívidas e colocar o pesadêlo de credores para trás.

Cada pessoa alcança uma decisão para solicitar o pedido de bancarrota/falência por diferentes
razões. Alguns tiveram falhas em seus negócios, outros perderam os seus empregos ou passaram por
um  período  de  dificuldade  física  ou  emocional.  Permanências  em  hospitais  podem  ser  muito
dispendiosas. Contas médicas podem se somar em muitas centenas de milhares de dólares. Parece
que não existe lugar para onde ir. Ainda assim, existe. As leis de bancarrota/falência dos Estados
Unidos estão fazendo isso possivel para as pessoas se livrarem de dívidas não desejadas e iniciarem
uma nova vida, deixando os seus mais perplexos problemas para trás.

Para algumas pessoas, submeter um pedido de bancarrota/falência, irá dar-lhes um suspiro de alívio
pelo qual eles estariam procurando. A bancarrota resulta na concessão de uma reabilitação de
dívidas para um indivíduo ou um casal. A reabilitação é um perdão de responsabilidade pessoal por
dívidas que incorreram anteriores à submissão do caso.

Com poucas execeções, imediatamente mediante ao pedido, os credores são proibidos de acionar um
devedor, obter um julgamento ou cobrar por dívidas que tenham sido reabilitadas e não terão
declarações no futuro rendimento de bens de um indivíduo que tenha solicitado pela solução de
bancarrota/falência como um devedor.

Vamos ajudá-lo a decidir se a bancarrota/falência é certa para você.

Com mais de 30 anos de extensiva experiência em bancarrota, nós conhecemos bem essa área da lei.
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Se você precisar de um advogado para bancarrota em New York ou New Jersey, nós podemos ajudá-
lo. Nós incluimos informação nesse website para ajudá-lo a decidir se a bancarrota/falência é certa
para você assim como exatamente o quê a bancarrota/falência é. Se você tiver questões, contate-nos
para uma consulta grátis.
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