Biz güven yaratıyoruz

Sipariş formu
SCHUFA kredi notu bilgisi
SCHUFA kredi notu bilgisi iki kısımdan oluşur:
1. Ev sahibiniz, emlakçınız veya işvereninize* ibraz etmek için belgeli bilgiler – şahsınız hakkında bilgileri
açıklamadan maddi güvenilirliğinizi kompakt ve anlaşılır bir şekilde belgeler.
2. Kişisel kullanımınız için şahsınız hakkındaki SCHUFA verilerine ilişkin kapsamlı bilgilendirme.
Bu sayede her şeyi kontrol altında tutarsınız ve ekonomik güvenilirliğinizi ispatlayabilirsiniz.
Siparişinizin işleme alınabilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz:

Kişisel bilgiler 
Bay

(Zorunlu alanlar, lütfen büyük harflerle doldurunuz)

Bayan

Adı

Soyadı

Sokak

Kapı numarası
G

PK

Şehir (Almanya’da değilse lütfen ülke adını belirtiniz)

G

A

A

Y

Y

Y

Y

Doğum tarihi

e-posta (varsa)
Kişisel bilgilerinizi gerekli olması halinde SCHUFA veri bankası bünyesindeki bilgilerin verilmesi ile ilgili ek kimlik doğrulama kriterleri için kullanacağımızı bildiririz.

Banka bilgileri 

(Zorunlu alanlar, lütfen büyük harflerle doldurunuz)

IBAN

Hesap sahibi

SEPA otomatik ödeme talimatı
	
SCHUFA Holding AG firmasının, ödemeleri banka hesabımdan borç kaydı olarak tahsil etmesine onay veriyorum. Aynı
zamanda bankamı, SCHUFA Holding AG firması tarafından tahsil edilen borç kayıtlarını kabul etmekle görevlendiriyorum.
Not: Banka hesabımdan çekilme tarihinden itibaren sekiz hafta içinde çekilen miktarın iadesini talep etme hakkım bulunur.
Bu hususta bankamla kararlaştırılmış olan koşullar geçerlidir.
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Alacaklı Kimlik Numarası DE87ZZZ00000239351

Güncellik: Temmuz 2016/1- türkisch

Ödeme talimatı referansı size ayrıca bildirilecektir.

Evet, SCHUFA kredi notu bilgisini 29,95 EUR (%19 KDV ve kargo ücreti dâhil) karşılığında sipariş ediyorum.

Tarih

İmza / farklı olması durumunda hesap sahibinin imzası

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

Denetim kurulu başkanı: Alexander Boldyreff
Yönetim kurulu: Dr Michael Freytag (Vorsitzender), Holger Severitt, Peter Villa
Ticaret sicil no. 12286, Wiesbaden Sulh Mahkemesi, KDV kimlik numarası: DE 209 268 827

Biz güven yaratıyoruz

Diğer bilgiler

(İsteğe bağlı, lütfen büyük harflerle doldurunuz)

Doğum yeri

Kızlık soyadı

Önceki isimler
Önceki adres:

Sokak

Kapı numarası
A

PK

Şehir (Almanya’da değilse lütfen ülke adını belirtiniz)

A

Y

Y

Y

Y

–

A

A

Y

Y

Y

Y

İkamet adresi (başl. / bitiş)

Nasıl yapılır
1

Formu doldurunuz

2
Kimliğinizi tam olarak doğrulayabilmemiz için kimlik belgenizin her iki tarafının iyi okunabilir bir fotokopisini
siparişinize ekleyiniz. Fotokopi üzerinde adı, soyadı, tam adresiniz, doğum tarihiniz ve doğum yeriniz açık
bir şekilde okunabilir olmalıdır. Diğer tüm bilgiler ve fotoğraf karartılabilir. Bu şekilde başkaca soruların
engellenmesine ve siparişinizin daha hızlı bir şekilde işleme alınmasına yardımcı olmuş olacaksınız.

VEYA

Alman vatandaşları

Pasaport fotokopisi
İLE BİRLİKTE
İkamet belgesi fotokopisi

Kimlik belgesi fotokopisi
VEYA
Pasaport fotokopisi ve
ikamet belgesi fotokopisi

3

Diğer ülke vatandaşları

Formu ve belgeleri posta yoluyla gönderiniz
Lütfen sipariş formunu kimlik belgesi fotokopileri ile birlikte yeterli miktarda pul yapıştırarak aşağıdaki adrese
gönderiniz:

Güncellik: Temmuz 2016/1- türkisch

Pul

SCHUFA Holding AG
Postfach 10 25 66
44725 Bochum

*

Pozisyona başvurana ilişkin özel gereksinimlerde

Gönderen
Adı Soyadı
Sokak Kapı numarası
PK Şehir

