Stwarzamy zaufanie

Formularz zamówienia
Informacja SCHUFA o wypłacalności
Informacja SCHUFA o wypłacalności składa się z dwóch części:
1. Poparta dowodami informacja do przedłożenia wynajmującym mieszkania, pośrednikom lub pracodawcom* –
w krótkiej i zrozumiałej formie dokumentuje własną rzetelność finansową, bez ujawniania danych osobistych.
2. Obszerna informacja o własnych danych osobowych zapisanych w SCHUFA, do prywatnego użytku.
W ten sposób masz wszystko pod kontrolą i możesz udowodnić, że można Ci ufać pod względem ekonomicznym.
W celu opracowania Twojego zamówienia prosimy o następujące dane:

Dane osobowe 
Pan

(rubryki obowiązkowe, należy wypełnić pismem drukowanym)

Pani

Imię

Nazwisko

Ulica

Numer domu, mieszkanie
d

Kod pocztowy

Miejscowość (jeśli nie w Niemczech, podać kraj)

d

m

m

r

r

r

r

Data urodzenia

E-mail (jeśli dysponujesz)
Informujemy, że w razie potrzeby do zasobu danych SCHUFA włączymy Twoje dane osobowe, jako dodatkowe kryteria identyfikacji w celu udzielania informacji.

Rachunek bankowy 

(rubryki obowiązkowe, należy wypełnić pismem drukowanym)

IBAN

Właściciel konta

Mandat zgody na zapłatę SEPA
 poważniam SCHUFA Holding AG do pobierania opłat przez obciążenie mojego konta. Jednocześnie polecam mojemu bankowi,
U
aby realizował obciążenia mojego konta ściągane przez SCHUFA Holding AG. Wskazówka: w terminie ośmiu tygodni począwszy
od daty obciążenia konta mogę zażądać zwrotu ściągniętej kwoty. Obowiązują przy tym warunki uzgodnione z moim bankiem.
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D 65201 Wiesbaden, numer identyfikacyjny wierzyciela DE87ZZZ00000239351
Numer referencyjny upoważnienia zostanie przekazany odrębnie.

Stan: lipiec 2016 r./1-polnisch

Tak, zmawiam Informację SCHUFA o wypłacalności w cenie 29,95 € (zawiera 19% VAT i koszt wysyłki).

Data

Podpis / dodatkowy podpis właściciela konta, jeśli nie jest nim zamawiający

SCHUFA Holding AG · Kormoranweg 5 · 65201 Wiesbaden
Tel.: +49 (0) 611 - 92780 · faks: +49 (0) 611 - 9278-109
E-Mail: meineSCHUFA@SCHUFA.de

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Alexander Boldyreff
Zarząd: dr Michael Freytag (Vorsitzender), Holger Severitt, Peter Villa
Rejestr handlowy B 12286 Sąd Rejonowy Wiesbaden · Nr identyfikacyjny VAT DE 209 268 827

Stwarzamy zaufanie

Inne dane

(dobrowolne, wypełnić pismem drukowanym)

Miejsce urodzenia

Nazwisko rodowe

Wcześniejsze nazwiska
Wcześniejszy adres:

Ulica

Numer domu, mieszkanie
m

Kod pocztowy

Miejscowość (jeśli nie w Niemczech, podać kraj)

m

r

r

r

r

–

m

m

r

r

r

r

Okres zamieszkania (od – do)

Kolejność czynności
1

Wypełnić formularz

2

Skopiować i załączyć dokumenty tożsamości
Abyśmy mogli Cię jednoznacznie zidentyfikować, do zamówienia prosimy dołączyć czytelną, dwustronną
kopię swojego dokumentu tożsamości. Z kopii muszą wyraźnie wynikać imię/imiona i nazwisko, kompletny
adres, data i miejsce urodzenia. Wszystkie pozostałe dane i fotografia mogą być zaczernione. Pomożesz
nam w ten sposób uniknąć dodatkowych zapytań, co przyspieszy realizację zamówienia.

ALBO

Obywatele niemieccy
Kopia dowodu osobistego
ALBO
kopia paszportu oraz
kopia potwierdzenia zameldowani

3

Obywatele innych państw
Kopia paszportu
WRAZ
z kopią potwierdzenia zameldowania

Formularz i dokumenty wysłać pocztą
Formularz zamówienia wraz z kopiami dokumentów tożsamości należy, po naklejeniu znaczków o właściwej
wartości, wysłać pod adresem:

Stan: lipiec 2016 r./1-polnisch

Znaczek
pocztowy

SCHUFA Holding AG
Postfach 10 25 66
D 44725 Bochum

*

W razie specjalnych wymagań – do ubiegającego się o pracę

Nadawca
Imię Nazwisko
Ulica Numer domu, mieszkanie
Kod pocztowy Miejscowość

