
Projekt je financován za podpory
Krajského úřadu Liberec

Na občanské poradny se můžete bez obav a studu obrátit na těchto adresách:
Občanská poradna Déčko Liberec z.s.
Švermova 32, 460 10 Liberec 10 – Františkov
tel.: +420 485 152 070
e-mail: obcanskaporadna.lbc@volny.cz
www.d-os.net
Otevírací doba:
Pondělí: 12:00 - 16:00
Úterý: 9:00 - 14:00, pro neobjednané 14:00 - 18:00
Středa: 9:00 - 13:00, pro neobjednané 14:00 - 18:00
Čtvrtek: 9:00 - 15:00 + v lichém týdnu další poradce
od 12:00 do 16:00 pouze na objednání
Pátek: 9:00 – 12:00

Kontaktní místo Česká Lípa
Paní Zdislavy 418, 470 01  Česká Lípa 
e-mail: obcanskaporadna.lbc@volny.cz
tel. +420 774 496 261
Otevírací doba:
Středa: 10:00 - 16:00

Bezplatné, nestranné, nezávislé a diskrétní poradenství v problematice zadlužení osob a domácností
poskytují odborní poradci jednotlivých občanských poraden sdružených v AOP.

Dříve než se rozhodnete půjčit si peníze, konzultujte rizika zadlužování
s poradci z občanských poraden - poradenství je poskytováno ZDARMA!

Nezadlužujte se
zbytečně
Nezadlužujte se
zbytečně

Kontaktní místo Jablonec nad Nisou
Spolkový dům, ul. Floriánové, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 485 152 070
e-mail: obcanskaporadna.lbc@volny.cz
Otevírací doba:
Pondělí: pro neobjednané: 10:00 - 12:00, 12:45 -16:00
Čtvrtek: pro objednané: 12:00 - 18:00

Kontaktní místo Jilemnice
Masarykova městská nemocnice v Jilemnici 372, 514 01 Jilemnice
tel: +420 777 098 277
Otevírací doba:
Úterý: liché úterý: 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00 bez objednání, 12:00 - 14:00 telefonické dotazy

Kontaktní místo Nový Bor
Wolkerova 446, 473 01  Nový Bor
mobil: +420 774 496 261
e-mail: poradna@d-os.net
Otevírací doba:
Pondělí: 12:30 - 17:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 12:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00 lichý týden
Pátek: 08:00 - 14:00

Kontaktní místo Turnov
Skálova 466, 511 01  Turnov
e-mail: poradna.turnov@d-os.net
mobil: +420 777 098 277
Otevírací doba:
Pondělí: 10:30 do 14:30 každé liché pondělí
Úterý: 12:00 - 14:00 telefonické konzultace



1. Kupujte si to, co skutečně potřebujete. Půjčte si např. na ochranu a péči 
o zdraví, nebo na zboží a služby, které budete užívat i po zaplacení posled-
ní splátky. 

2. Nikdy si nepůjčujte bez písemné smlouvy. Než podepíšete, promyslete 
velmi pečlivě vše, co jste se dozvěděli a dočetli v návrhu smlouvy, kterou 
jste dostali od věřitele. Vždy si ji prostudujte, anebo se poraďte s někým, 
kdo s tím má již zkušenosti.

3. Smlouvu nepodepisujte hned a v časové tísni!

4. Vyžádejte si informaci o výši RPSN – roční procentní sazba nákladu, 
která určuje celkové roční náklady spojené s úvěrem.

5. Zjistěte si ještě před podpisem smlouvy jaký je aktuální stav na trhu 
půjček a na leasingovém trhu, jaké jsou obvyklé úrokové a sankční pod-
mínky, abyste nespadli do lichvářské pasti.

6. Vždy mějte na paměti, že podrobné prostudování návrhu smlouvy zna-
mená návrh pečlivě pročíst slovo od slova včetně textu napsaného drob-
ným písmem.

7. Nikdy nepodepisujte smlouvu, pokud je požadovanou podmínkou pro 
uzavření smlouvy jakékoli manipulování věřitelem nebo jím určenou 
osobou s vašimi finančními prostředky nebo jiným vaším majetkem.

8. Nikdy nikomu, o jehož finanční situaci nemáte podrobné informace, ne-
dělejte ručitele. Jím nesplácená půjčka, za kterou ručíte, pak muže při-
nést tíživé problémy právě vám.

9. Mějte dluhy pod kontrolou! V případě problémů se splácením jste 
v ohrožení nejen Vy, ale také Vaše rodina.

10. Před podpisem smlouvy o půjčce nebo nákupu na splátky se jděte po-
radit do občanské poradny – nejbližší občanskou poradnu najdete na 
www.obcanskeporadny.cz

DESATERO INFORMACÍ O NÁKUPU NA SPLÁTKY


