Další informace, věřím, budou zhodnoceny též příznivě:
V současné době jsme bez zeměstnání a od začátku měsíce prosince také mimo evidenci úřadu práce. Nadále sděluji, že nemám žádné příjmy, ze kterých bych danou splátku v dosavadní výši mohl platit. Informuji také, že nevlastním žádné majetky a nehodlám je vlastnit ani do budoucna.
Jedinou možností jak celý dluh rychleji uhradit je naděje ve změnu systému a usnadnění podnikání pro lidi, kteří nabízí nějaké smysluplné služby, ale i přesto mají zdravotní problémy
Také informuji, že skrze další rozvinuté zdr. problémy jsem v procesu žádosti o invalidní důchod a leč je mi výsledek, dle předchozích zkušeností znám – tedy negativní přiznání – prohlašuji, že v případě kladného vyřízení a přiznání alespoň částečného důchodu, o tomto faktu budu pojišťovnu informovat a dluh bych hradil z případného invalidního důchodu
- věřím, že některé kompetentní osoby u vaší zdr. poj. budou natolik osvícené, že si zcela jistě domyslí pravdivost omezení o kterém zde píši, tedy omezení na kterém se podílel i zdravotní systém a jehož důsledky nyní není schopen skrze výkonné orgány “tzv. zdravotních pojišťoven” zcela nésti a tedy přiznat si pravé důvody vzniku pojišťovnami jistě zcela hojně pojmenovávaných tzv. “neplatičů”
K věci nadále uvádím, že jsem koncem roku 2010 komunikoval opakovaně s paní Marinčovou (daniela.maricova@cpcz.cz), která mi telefonicky doporučila splátkový kalendář 1000 Kč měsíčně na dluh bez mála 100.000 Kč.
Při telefonické komunikaci v předposledním týdnu doku 2011 jsem hovořil se slečnou Novákovou Simonou, tou mi bylo pouze sděleno: “to musíte rychle zaplatit, nebo dostanete exekuci” a proto také činím tuto žádost na vaší adresu.
Dosavadní dluh jsem umořoval splátkami v následujícím pořadí a intervalech:
Rád bych tedy na základě uvedených dat požádal o uznání dosavadního splátkového kalendáře a o uznání návrhu na další splátku 200 Kč měsíčně (kterou počínám platit nyní), neboť je situace fiančního rázu v mém životě natolik nepříznivá, že nedokážu platit více.
Jsem si zcela vědom také své neschopnosti v minulosti vidět věci tak, jako dnes, ale doba byla taková a do tohoto světa jsem se narodil jako každý jiný a tedy bez znalostí systémů, ale to nemění nic na faktu, že svůj dluh vůči pojišťovně uznávám.
NA ZÁVĚR TÉTO ŽÁDOSTI UVÁDÍM, ŽE LEČ JE PODÁNA V SOUVISLOSTECH (JEDNÁ SE O ŽÁDOST O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ), JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE SE V RUKOU PRVNÍHO PRACOVNÍKA, KTERÉMU SE DOSTANE DO RUKY MŮŽE STÁT NESROZUMITELNOU, Z TOHOTO DŮVODU ŽÁDÁM TAKOVÉHO PRACOVNÍKA O JEJÍ PŘESUNUTÍ NA DALŠÍ NADŘÍZENOU OSOBU, KDE SNAD BUDE VNÍMÁNA, I PŘES SVOU KOMPLEXNOST, JAKO SROZUMITELNOU.
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