
Ankieta
do przdłożenia w                      

                                    Telefon:  03984/833896

Aby móc znależć właściwe dla Państwa mieszkanie potrzebujemy kilka niezbędnych informacji. 

Zapewniamy pełną ochronę Państwa danych osobowych.

1. Wnioskodawca/czyni 1. Wnioskodawca/czyni

Imię i nazwisko Imię i nazwisko

Data urodzenia Data urodzenia

Adres/ulica Adres/ulica

Kod pocztowy Miejscowość Kod pocztowy Miejscowość

Telefon Telefon

Telefon komórkowy Telefon komórkowy

oświadczenie o posiadaniu zaległości oświadczenie o posiadaniu zaległości

Tak Nie Tak Nie

Wysokość rozszczenia:   Wysokość rozszczenia:

Czy toczy się postępowanie sądowe przeciwko Pani/u?

Tak Nie

Dochód miesięczny netto Dochód miesięczny netto

Dane pracodawcy: od kiedy: Dane pracodawcy: od kiedy:

Dane Państwa banku: Dane Państwa banku:

Numer konta (IBAN): ........................................................ Numer konta (IBAN): ........................................................

BIC: ........................................................ BIC: ........................................................

Nazwa banku: ........................................................ Nazwa banku: ........................................................

Dane poprzedniej spółdzielni (nazwa, adres, telefon) Dane poprzedniej spółdzielni (nazwa, adres, telefon)

Zaległości czynszowe Zaległości czynszowe

Tak Nie Tak Nie

Czy wypowiedzieli Państwo już umowę najmu? Czy wypowiedzieli Państwo już umowę najmu?

    wolny            związek partnerski         żonaty            zamężna           rozwiedziony         

 

Kietzstraße 43

17291 Prenzlau

Wohnungsverwaltungs GmbH Brüssow

        Fax:  03984/71 482



Imię i nazwisko Data urodzenia dochód miesięczny

       Czy posiadają Państwo zwierzęta domowe, jeśli tak jakie  ...................................................

załączniki > zaświadczenie o dochodach za ostatni miesiąc

> zaświadczenie o braku zaległości czynszowych

> kopia dowodu osobistego

Oświadczam, że wszelkie podane przeze mnie informację są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia zatajenia prawdy 

spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo wypowiedzieć Państwu umowę najmu w trybie natychmiastowym.

Oświadczam/y, że zostałem/lismy poinformowani, że nasze dane personalne takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres)

zostaną wykorzystane przez Firma  Bürgel  Wirtschaftsinformationen  GmbH &  Co. KG, Postfach 500 166 in

22701 Hamburg bzw.  oraz przez Firma Creditreform, Gebrüder-Boll-Straße 1 a in 17033 Neubrandenburg, w celu sprawdzenia

czy nie posiadają Państwo zaległości wobec innych podmiotów lub czy toczy się przeciwko Państwu postępowanie sądowe.

............................................................................................. ......................................................................................................

Data, podpis osoby ubiegajacej się o mieszkanie.

Pozostałe osoby należące do Państwa gospodarstwa domowego:


