CÉSAR'S AG
ROSENGARTENSTRASSE 4
POSTFACH
8037 ZÜRICH

PEÇA AGORA O SEU CRÉDITO ONLINE!
Preencha o pedido de crédito por inteiro e de acordo com a verdade. Processaremos seu pedido
o mais rápido possível e entraremos em contato consigo por telefone.

TEL. 044 445 70 70
FAX. 044 445 70 71

INFORMAÇÕES SOBRE CRÉDITO
Valor desejado de crédito

Nrº prestações
Seguro de pagamento de prestações

INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome, sobrenome
Senhor

Data de nascimento

Senhora

Rua/Nr.

CEP/Cidade

Neste endereço desde:

Endereço de domicílio anterior

Telefone particular

Telemóvel

Nacionalidade

Documento de identidade

E-mail

CH

B

Na Suiça desde:

C

L

Estado Civil
Solteiro

G

Casado

Divorciado

Viúvo

SITUAÇÃO FINANCEIRA
Entidade Empregadora

Empregado desde

Salário Bruto CHF

Bónus ou gratificações CHF
12x

13x

Função
Renda da casa CHF

14x

CASO EXERÇA UM EMPREGO SECUNDÁRIO
Entidade Empregadora

Empregado desde

Função

Salário Bruto CHF

12x

13x

14x

INFORMAÇÕES DA ESPOSA/MARIDO DO SOLICITANTE
Nome, sobrenome
Senhor

Data de nascimento

Senhora

Telefone particular

Telemóvel

Nacionalidade

Documento de identidade
CH

E-mail

B

C

Na Suiça desde:
L

G

Entidade Empregadora

Empregado desde

Função

Salário Bruto CHF

12x

13x

14x

CASO EXERÇA UM EMPREGO SECUNDÁRIO
Entidade Empregadora

Empregado desde

Salário Bruto CHF

12x

13x

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Ano de nascimento dos filhos

Tem execuções ou penhoras?
SIM

Pagamento de alimentos

NÃO

Contratos de crédito existentes

Contratos de crédito existentes

Por favor indicar valor do crédito, nome do banco e prestação do crédito.

Por favor indicar valor do crédito, nome do banco e prestação do leasing.

Para poder processar sua requisição, necessitamos uma cópia do seu documento de identidade bem como as últimas 3 folhas de salário. Os documentos terão de ser enviados em
anexo a este formulário. Se for casado por favor enviar os documentos seus e da sua esposa.
Cópia do bilhete de identidade ou passaporte (frente e verso);

A últimas (mais recentes) 3 folhas de salário (trabalhadores fixos);

Cópia do permisso de estrangeiros da parte de trás e da frente;

As últimas (mais recentes) 3 folhas de salário (trabalhadores temporários);
Se tiver um crédito ou leasing aberto envie-nos o vale de pagamento respectivo;

Solicitante

Esposa do Solicitante

Com a assinatura deste pedido de crédito você autoriza o operador deste website de submeter as suas informações para processamento aos bancos. O formulário será transmitido sem criptografia. Você
confirma ter respondido a todas as perguntas de acordo com a verdade. Você autoriza os bancos de entrar em contato com a Agência Central de Informações sobre Créditos (ZEK) ou com outras fontes de
informação bem como de informar o mediador de créditos sobre informações inerentes ao processo de crédito.

14x

