Team ID

Kişisel bilgiler

Mali durum

Unvan

Mesleki durum

Adı

Meslek

Soyadı

İş veren

Cadde / Numara

Postakodu / Şehir

Postakodu / Şehir

Çalışma süresi

Yazışma dili

Önceki işvereniz

Ev telefon numarası

Aylık net maaş / ücret

Cep telefon numarası

İkramiye / Bonuslar

E-Posta adresi

13. aylık maaş / ücret

Doğum tarihi

Ayda ekstra gelirler

Medeni durumu

Ayda ek gelirler (örn. nafaka)

Konut durumu

Haciz durumu

Üste belirtiğiniz adreste kaldığınız
süre

Konut / aylık kira gideriniz
(CHF ile belirtiniz)
Bağlı yükümlülükleriniz

Önceki adresiniz
Aylık sağlık Sigorta gideriniz
Milliyet
Oturma kimliğiniz

Desteğinize bağlı Çocuklarınız
varsa (yaşlarıyla belirtiniz)

Geçerlilik süresi
İsviçreye geliş tarihi

Eşiniz
Unvan

Mesleki durum

Adı

İş veren

Soyadı

Postakodu / Şehir

İşyeri telefon numarası

Çalışma süresi

Cep telefon numarası

Aylık net maaş / ücret

Doğum tarihi

İkramiye / Bonuslar
13. aylık maaş / ücret

Milliyet

Ayda ekstra gelirler

Oturma kimliği

Ekstra gelir çalışma yeri

Geçerlilik süresi

Çalışma süresi

İsviçreye geliş tarihi

Ayda ek gelirler (örn. nafaka)

İstenilen kredi tutarı

İstenilen aylık taksit

Taksitin korunması için sigorta
istiyormusunuz?

Vade süresi

Mevcut kredinizi devralma

Mevcut Leasinginizi devralma

Kredikartı devralma
Notunuz

Kredit Team şirketinin web sayfasında online kredi talebi göndererek, Kredit Team’ın talebinizi İnternet, e-mail veya faks/posta üzerinde bankaya iletmesini dikkate alıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. Ayrıca aşağıda açıklanan hükümlerl e ilgili hususlar bilginize sunulmuştur. Talebinizin incelenmesi
ve Kredi bilgilendirme hususları: Bankalar, Finans kurumları, kredi bilgi merkezinin ofisi (ZEK), Haciz dairesi, Vergi dairesi, Nüfus dairesi, çocuk ve erişkin koruma kurumu, kredi referans acenteleri, İşverenler, bağlı ortaklıklar, finans kurumları ayrıca gerektiği takdir de tüketici kredisi danışma
merkezi (İKO) gibi üçüncü tarafların kredi talebinizle ilgili her türlü bilgi almalarını onaylıyorsunuz. Ayrıca yukarıda belirtilen hususlar dahilinde bankalara, finans kurumlarına, posta'ya, ZEK'e, İKO'ya uygun yasal yükümlülük halinde diğer yerlerde de kaydetmesine yetki veriyorsunuz. ZEK ve
İKO'nun üyelerine rapor edilen bilgilerle ilgili bilgi iletme hakkını onaylıyorsunuz. Bu bildirilerde kredi veya finans durumunuzu – modaliteler, kişisel bilgileriniz, nitelikli borçlarınız ve borçlanma istismarlarını içermektedir. Finans kurumu hiç bir neden belirtmeden kredi başvurunuzu reddedebilir.
Aracı ile işbirliği: Finans kurumu ve aracıların kredi talebinizi veya kontratınızla ilgili gerekli bilgi alışverişini yapabilir. Eşiniz ile ilgili bilgiler: Eşinizi talebinizde belirtmiş iseniz, bu talebinizle ilgili tüm gerekli bilgilerin, finans kurumlarının yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde eşinizle doğrudan
ayrıntılı bilgi için (ZEK dahil) iletişime geçebilir ve bunun içinde eşinizden onay aldığınızı teyit ediyorsunuz. Verilerin işlenmesi: Verilerin pazarlama amaçlı , risk değerlendirmeleri ve bu tür işlemler için profil oluşturulmasına onaylıyorsunuz; ayrıca finans şirketlerin diğer ürün ve hizmetler hakkında
size teklif yapmalarını onaylıyorsunuz. Bunu istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Hizmet sağlayıcıları (outsourcing) ile işbirliği: Banka, hizmetleri kısmen üçüncü şahıslara (“hizmet verenlere”), özellikle iş süreçleri, İT güveni ve sistem yönetimi, piyasa incelemesi, iş, kredi ve piyasa riskleri
hesaplaması ve sözleşme ilişkileri idaresi alanında iletebilir. Hizmet verenlerin bu çerçevede bütün bilgilerinize erişimi sağlamasını kabul etmiş olursunuz. Bu vesileyle, bankaya verilerinizi işlemesine, analiz etmesine, onları ülke ve yurt dışında pazarlamasına, analiz amacıyla kullanmasına yetki
veriyorsunuz. Banka, İsviçre'deki gibi aynı veri koruması olmayan ülkelerde de verilerinizi işletebilir ve veri işletmek için o ülkelerdeki hizmet verenlere hak verebilir. Hizmet verenler yalnızca önceden verileri uygun derecede korumaya taahhüt ettiği takdirde veriler iletilir. Verilerinizin yurt dışına
iletmesinin ve internet üzerinde aktarmasının farkında olup ülkede veya yurt dışındaki bu aktarma ve işleme yolunu kabul ediyorsunuz. Bankanın,neden belirtmeden bu talebi reddetme hakkı var. İntern et'in açık, herkese mevcut, halka açık bir ağ olduğunun farkındasınız. Kredi Team GmbH ve
banka buna göre, İnternet üzerindeki aktarma sürecinde veri gizliliğini garanti edemez. Bu yüzden üçüncü şahısların sizin ve banka aranızda var olan veya gelecek bank a ilişkileriyle ilgili sonuca varması mümkündür. Eğer kredi daha fazla borçlanmaya yol açıyorsa, kredinin verilmesi yasaktır. (3.
madde, UWG).

Yer ve tarih

İmza
Başvuru sahibi

