
Alternatif:  
Kredibilite Bilgisi Siparişi

Avantajınız 
Bir kerede iki değişik belge: 
•  Şahsınız ile ilgili olarak SCHUFA’da kayıtlı bulunan tüm bilgileri içer-

meyip, sadece siz ve iş ortağınız (örneğin, bunlar bir ev kiralarken 
istenirse) arasında güven oluşturmak için gerekli olanı içeren, iş 
ortağınız için delil açısından güçlü bir bilgi,

•  ve kendi şahsi kullanımınız için, sizinle ilgili SCHUFA’da kayıtlı bulu-
nan tüm bilgileri içeren, yapısı net bir şekilde belirlenmiş,  
kapsamlı bilgi.

Kredibilite Bilgisini 18,50,– euro karşılığında alabilirsiniz. 
 
Banka Bağlantısı

Tarih, Hesap Sahibinin İmzasıTarih, Hesap Sahibinin İmzası

Evet, 18,50,– euro (% 19,00 KDV dahil) ücret karşılığında bir SCHUFA-Kredibilite  
Bilgisi sipariş etmek istiyorum ve borç kaydı işlemini kabul ediyorum.

Diğer Bilgiler  (isteğe bağlı)

Soyadı Eski Soyadları

Eski Adresler (Sadece adresiniz son 12 ay içerisinde değişmiş ise, doldurunuz):

Cadde Bina No.

PK İkamet Yeri

Hesap Sahibi

Kredi Kuruluşu (Banka adı)

Kişisel Bilgiler (Doldurulması zorunlu alanlar)

Lütfen matbaa harfleriyle doldurunuz.

Cadde Bina No.

Doğum yeriDoğum Tarihi

Hesap No. Banka Kodu

Gerekmesi halinde kimliğinize iliskin bilgileri ilave kimlik tespiti kriterleri olarak SCHUFA-bilgi mevcuduna dahil edeceğimiz hususunu size bildiriyoruz.  
Bu ilk asamada sizin korunmanızı ve kisilerin karıstırılması önleme amacını tasımaktadır.

Adı

PK İkamet Yeri

Soyadı

E-posta adresi

We build confidence

Federal Bilgi Koruma Kanunu´nun 34. maddesi  
gereğince Bilgi Özeti Sipariş Formu
Federal Bilgi Koruma Kanunu’nun 34. maddesi gereğince söz konusu olan bilgi özetinde, SCHUFA’da sizinle ilgili olarak 
kayıtlı bulunan tüm bilgileri bulabilirsiniz. Söz konusu bilgilerin kaynağını ve kimlere iletilmiş olduklarını öğrenebilirsiniz.

Bay      Bayan

Sizin kapsamlı olarak bilgi sahibi olmanızı istiyoruz. Federal Bilgi  
Koruma Kanununun 34. maddesi gereğince söz konusu olan bilgi öze-
tiniz ile birlikte size son 12 ay içerisinde sözleşme ortakları  
tarafından istenilen olasılık değerleri de bildirilecektir. Scoring’de  
birikimi yapılan tecrübeler sayesinde geleceğe dair mümkün olduğu 
kadar güvenilir bir tahmin raporu çıkartılmaktadır. Matematiksel  
ve istatistiksel işlemler sayesinde mesela bir müşterinin ödeme  
yükümlülüklerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirebileceği  
olasılıklar hesaplanmaktadır.

Aktüel olasılık değerlerinizi de öğrenmek istiyorsanız, lütfen  
işaretleyiniz.

  Aktüel Olasılık Değerleri

Federal Bilgi Koruma Kanunu’nun 34. maddesi 
gereğince bilgi özeti siparişi

Evet, Federal Bilgi Koruma Kanunu’nun 34. maddesi 

gereğince söz konusu olan bilgi özetini  

(ücretsiz) sipariş etmek istiyorum.
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Denetim Kurulu Başkanı: Alexander Boldyreff
Yönetim Kurulu: Dr. Michael Freytag (Başkan), Holger Severitt, Peter Villa 
SCHUFA Holding AG · Kormoranweg 5 · 65201 Wiesbaden · HRB 12286 · Yer: Wiesbaden
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Kimlik belgelerinin fotokopilerini çekin ve iliştirin

Karşı soruların önlenmesi ve daha hızlı bir işlem yapabilmek ve ayrıca kimlik bilgilerinizin belirgin olması 

amacıyla siparişinize, kimlik belgenizin soyadı, adı, adresi, doğum tarihi, doğum yeri ve geçerlik tarihi bilgileri-

nin açıkça okunur şekilde, her iki yüzünün fotokopisini de eklemenizi rica ediyoruz. Uyruğu, göz rengi  

ve boyu gibi gerekli olmayan bilgileri, arzu ettiğiniz takdirde karartabilirsiniz.
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VEYAAlman Vatandaşları Başka Ülke Vatandaşları

Formu ve belgeleri postayla gönderiniz

Lütfen sipariş formunu, kimlik belgelerinizin fotokopileri ile birlikte yeterli miktarda pul yapıştırılmış bir zarf ile 

aşağıdaki adrese gönderiniz:

SCHUFA Holding AG
Postfach 61 04 10
10927 Berlin

Pul 
(Mühür)

Gönderen 
Adı Soyadı 

Cadde Bina Numarası 
PK Yer

We build confidence

Pasaport Fotokopisi (copy passport)

AŞAĞIDAKİ BELGEYLE BİRLİKTE  
(in connection with) 

ikametgah kayıt belgesi fotokopisi  
(copy registration card) 

Formu doldurun
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Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
 
VEYA 
 
Pasaport fotokopisi ve ikametgah kayıt  
belgesi fotokopisi

Federal Bilgi Koruma Kanunu´nun 34. maddesi  
gereğince Bilgi Özeti Sipariş Formu


