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IVA (inaczej: dobrowolny układ indywidualny) jest to prawnie 

obowiązująca umowa regulowane ustawą Insolvency Act 1986 

pomiędzy wierzycielami i dłużnikiem kontrolowana przez tzw. Licensed 

Insolvency Practitioner inaczej Syndykiem. 

 

ZALETY Programu: 

• po okresie 5 lat jesteś wolny od długów 

Jedyna rata miesięczna w ramach wszystkich Twoich długów określana jest na 

podstawie możliwości finansowych, a nie na podstawie wysokości zobowiązań dla 

wierzycieli - od początku ustanowienia programu masz zagwarantowane to, aby w 

portfelu zostawały Tobie pieniądze na godne utrzymanie Ciebie, rodziny i Twojego 

gospodarstwa domowego. 

• po upływie 5 lat pozostała cześć twoich zadłużeń w zostaje bezzwrotnie 

umorzona; czasem stanowi to nawet 75% od całości długów. 

• Twoje odsetki zostają zamrożone / czasami umorzone - a wierzyciele mają 

prawny zakaz kontaktowania się z Tobą. 

 

Prawnie jesteś całkowicie chroniony przed swoimi wierzycielami; w praktyce wygląda 

to tak, że w ogóle się z Toba nie kontaktują i nie naliczają żadnych dodatkowych 

opłat, a odsetki są zamrożone. 

Nie mogą tez zablokować IVA czy podać cię do windykacji komorniczej. 

• Unikasz bankructwa, komorników i firm windykacyjnych. 

Pozbywasz się również nieprzyjemności, ponagleń i faktu, że Twoje pieniądze 

zamiast na życie - idą na odsetki i koszty obsługi długów. 

• Twój Credit Score nawet jak nie jest dobry, po okresie 5 lat jest wyzerowany i 

pracujesz na swoja zdolność kredytowa ponownie. 

• Wszelkie działania komornicze i windykacyjne w przeciwko Tobie zostają 

wstrzymane 

• Odsetki bankowe zostają zamrożone bądź umorzone 

• Jeżeli jesteś właścicielem domu lub samochodu - zachowujesz je; pozostają 

nadal w Twojej własności. 

• Nie możesz zaciągać kolejnych pożyczek na spłacenie Swoich starych 

zobowiązań. 

• Nie musisz ogłaszać kosztownego bankructwa i narażać się na licytację 

Twojego majątku. 

• Jeśli się wywiązujesz z umowy możesz zawiesić okres spłat na kilka 

miesięcy, ponieważ np. zmieniasz prace bądź stało się coś ważnego w 

rodzinie a może zachorowałeś? 
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• Twoje dane nie są publikowane oraz nie występujesz na żadnych listach 

dłużników jak w przypadku bankructwa. 

 

 

 

 

Podsumowując: 

 

Przestajesz być niewolnikiem wielu rat (różne terminy, różne kwoty). Wszystkie twoje 

długi zawarte są w jednej małej racie, która jest wyliczana w taki sposób i takiej 

kwocie, aby było Cię stać na utrzymanie siebie i rodziny. Do tego posiadasz komfort, 

jakim jest brak kontaktu i nacisków ze strony Twoich wierzycieli i windykacji oraz 

komorników. 

 

Oczywiście są też i WADY: 

• Program realizowany jest dopiero od łącznej kwoty zadłużenia min £5000 

• Jednoczesne aplikowanie o IVA do więcej niż jednej firmy doradczej czy 

kancelarii może utrudnić osiągnięcie celu. 

• W czasie trwania umowy nie możesz zaciągać nowych zobowiązań 

finansowych bez zgody syndyka. 

• Program IVA nie wpływa negatywnie na wynajem mieszkania ani jego 

zmianę, nie wpływa również negatywnie na ewentualne przedłużenie 

współpracy z naszym dostawcą sieci komórkowej. 

Jeżeli przestaniesz płacić ustaloną przez IVA minimalną ratę, tym samym zrywasz 

umowę a Twoje długi wracają do pierwotnej postaci wraz z odsetkami; wierzyciele 

mogą zażądać Twojego bankructwa i wówczas tracisz wszystkie już wpłacone raty 

na poczet programu IVA. 

Biorąc pod uwagę, że każda sytuacja jest sytuacją indywidualną, a powyższe dane 

nie stanowią zasad prawnych, to naszym celem jest wyjaśnić Tobie, że skutki te w 

logiczny sposób wynikają z praktycznego zastosowania programów oddłużeniowych. 

 

 

Warunki wstępne: 

Totalny dług nie może być mniejszy niż: 

• £5000 lub więcej. 

• Partner lub małżonek, który ma długi może je połączyć z twoimi. Zawieracie 

umowę wówczas razem. 

• Jego dług totalny też nie może być mniejszy niż £ 5000, aby mógł przystąpić 

do programu. 
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IVA zostaje zaakceptowane, gdy mamy do czynienia z więcej niż 2-3 wierzycielami. 

Jeżeli twój dług stanowi mniej niż £5000 prosimy zapoznaj się z tym rozwiązaniem 

Debt Managment Plan (DMP). 

 

Uwaga! Program obejmuje długi spłacane i nie spłacane terminowo. 

 

Osoba starająca się aplikować do programu IVA powinna posiadać dochód stały 

najlepiej z tytułu:  

• Dochody dyrektorskie. 

• Umowy o pracę (kontrakt). 

• Umowa zlecenie (agencyjna) co najmniej 6 mies. ciągłość. 

• Dochodowe samozatrudnienie – self- employed 

• Świadczenia socjalne nie mogą stanowić jedynej podstawy dochodu! 

Centrum interesów życiowych (COMI): musi znajdować się na terenie Anglii, Walii 

lub Irlandii Płn. 

• Opłacane rachunki 

• Praca na terenie UK 

• Posiadanie konta bankowego 

• Płacone podatki na terenie Anglii, Walii lub Irlandii Płn. 

• Należy mieszkać na terenie Wielkiej Brytanii co najmniej pół roku 

 

 

 

 

Pamietaj! 

 

  IVA – Individual Voluntary Arrangement może być tylko zawarty pomiędzy 

tobą a wierzycielami pod nadzorem Licencjonowanego Syndyka (ang. 

Insolvency Practitioner) który w dalszym okresie umowy kontroluje i nadzoruje 

przebieg całego procesu.  
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Masz wątpliwości i pytania? 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami. 

Wiemy jak ciężko jest rozmawiać o problemach, szczególnie tych 

finansowych. 

Zapewniamy 100 % dyskrecji na całym etapie prowadzenia 

sprawy. 
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