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BDSG 34. md. uyarınca veri genel bakışı sipariş formu
Kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmenizi istiyoruz. Veri genel bakışınız ile birlikte son 12 ay içinde sözleşme ortakları
tarafından başvurusu yapılmış olasılık değerleri bilgisini de edinirsiniz. Derecelendirmede, toplanan deneyimler
doğrultusunda gelecek için mümkün olduğunca güvenilir bir tahmin oluşturulur. Matematik ve istatistiksel
yöntemler sayesinde örneğin bir müşterinin sözleşmeden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini yerine getirme
olasılığı hesaplanır.

Kişisel bilgiler (zorunlu alanlar)
Lütfen büyük harflerle doldurunuz.

Bay

Bayan

Adı
Soyadı
Cadde

Kapı numarası
Şehir

PK
Doğum tarihi

Doğum yeri

Kişisel bilgilerinizi gerekil olması halinde SHUFA veri bankası bünyesindeki bilgilerin verilmesi ile ilgili ek kimlik doğrulama kriterleri için kullanacağımızı bildiririz.

Diğer bilgiler (isteğe bağlı)
Kızlık soyadı

Önceki isimler

E-posta adresi
Önceki adres (sadece adresinizin son 12 ay içinde değişmiş olması durumunda doldurunuz):

Sokak

Kapı no

Şehir

PK

Güncel olasılık değerleri Güncel olasılık değerlerinizi öğrenmek istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.
Tarih, imza

Alternatif olarak: Kredi notu bilgisi siparişi 24,95 1 (% 19 KDV dâhil) – Aynı anda iki belge üzerindeki
avantajlarınız:
• İş ortağınız için, şahsınız hakkında SCHUFA bünyesinde kayıtlı tüm bilgileri içermeyen, sadece sizinle iş ortağınız arasındaki
güveni oluşturmak için (örn. bir ev sahibi veya personel seçiminde özel talepleri olan bir işveren) gerekli olan belgeli bilgiler
• ve kişisel kullanımınız için SHUFA bilgilerinizi içeren açık yapılı, kapsamlı bilgi

Banka bilgileri (SCHUFA kredi notu bilgisi siparişinde zorunlu alanlar)
IBAN

Güncellik: Aralık 2014/1

Hesap sahibi

SEPA otomatik ödeme emri 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.
Tarih, imza / farklı olması durumunda hesap sahibinin imzası

Denetim kurulu başkanı: Alexander Boldyreff
Yönetim kurulu: Dr. Michael Freytag (Başkan), Holger Severitt, Peter Villa
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Sipariş formuna ilişkin bilgiler
1

Formu tamamen doldurunuz

2

Lütfen kimlik belgesi fotokopisini ekleyiniz
Kimliğinizi tam olarak doğrulayabilmemiz için kimlik belgenizin her iki tarafının iyi okunabilir bir fotokopisini
siparişine 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.

Alman vatandaşları

VEYA

Pasaport fotokopisi (copy passport)
İLE BİRLİKTE (in connection with)
ikamet belgesi fotokopisi
(copy registration card)

Kimlik belgesi fotokopisi
VEYA
Pasaport fotokopisi ve ikamet belgesi

3

Diğer ülke vatandaşları

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

Pul
(stamp)

Gönderen
Adı Soyadı
Sokak Kapı numarası
PK Şehir

SCHUFA Holding AG
Postfach 10 25 66
44725 Bochum

Alternatif olarak SCHUFA kredi notu bilgisi siparişinde SEPA borç kaydı talimatına ilişkin bilgi:
Banka hesabınızdan çekilme tarihinden itibaren sekiz hafta içinde çekilen miktarın iadesini talep etme hakkınız
bulunur. Bu hususta bankanızla kararlaştırılmış olan koşullar geçerlidir.
Ödeme emri referansı SCHUFA kredi notu bilgisi üzerinde doğrudan bildirilir.

Güncellik: Aralık 2014/1

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
Alıcı Kimlik Numarası DE87ZZZ00000239351
24,95 E (% 19 KDV dâhil) fatura tutarı, bilgilendirmenin yapılmasından itibaren iki hafta içinde SCHUFA Holding AG firması tarafından yukarıda verilen banka hesabınızdan SEPA otomatik ödeme emri ile ödenecektir.
Hesabınızda yeterli bakiye bulundurmanızı rica ederiz.
SCHUFA kredi notu bilgisi bireysel olarak düzenlendiğinden iptal edilme imkânı yoktur. Sözleşme yapıldıktan
sonra birkaç gün içinde ürün tarafınıza ulaşacaktır.

