
Würzburger Str. 152
63743 Aschaffenburg / Germany 
Phone:  +49 (0) 6021 – 4586050 
Telefax: +49 (0) 6021 – 4586059 
info@paul-international.net   
https://paul-international.net

Borrower Information /  לווה פרטי
              

Salutation /  ְּבָרכָה ִדבֵרי Last name /  משפחה פרטי  / First name שם שם

E-mail address /  אלקטרוני דואר Best contact number /   להתקשרות מועדף טלפון

Best time to call /   מועדפת התקשרות שעת

9:00 - 12:00  12:00 - 16:00   16:00 - 22:00         Timezone /  זמן    אזור

 Do you have a US-Visa?
Citizenship / אזרחות אמריקאי   ויזה לא / No  כן / Yes  יש

If yes, what type of US-Visa? /      , אמריקאית  ויזה של סוג איזה כן ?אם

Co-Borrower Information /   משני לווה פרטי
              

Salutation /  ְּבָרכָה ִדבֵרי Last name /  משפחה פרטי  / First name שם שם

E-mail address /  אלקטרוני דואר Best contact number /   להתקשרות מועדף טלפון

Best time to call /   מועדפת התקשרות שעת

9:00 - 12:00 12:00 - 16:00  16:00 - 22:00         Timezone /  זמן    אזור

 Do you have a US-Visa?
Citizenship / אזרחות אמריקאי   ויזה לא / No  כן / Yes יש

If yes, what type of US-Visa? /      , אמריקאית  ויזה של סוג איזה כן ?אם

Primary Residence Borrower /   לווה ראשיים מגורים
  

Present address /  נוכחית כתובת

Rented Privately owned  
Total monthly payment for rent or mortgage, property taxes and insurance בבעלות מושכר   

 ,  , וביטוח        מיסים משכנתא או דירה שכר תשלומי של מצטבר סכום
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Würzburger Str. 152
63743 Aschaffenburg / Germany 
Phone:  +49 (0) 6021 – 4586050 
Telefax: +49 (0) 6021 – 4586059 
info@paul-international.net   
https://paul-international.net

Primary Residence Co-Borrower  (if it differs from Borrower)

משני    לווה ראשיים )מגורים מהלווה (    שונה הוא אם

Present address /  נוכחית כתובת

Rented Privately owned  
Total monthly payment for rent or mortgage, property taxes and insurance בבעלות מושכר   

 ,  , וביטוח        מיסים משכנתא או דירה שכר תשלומי של מצטבר סכום

Additional Information /  נוסף מידע

Do you have an US bank account? Yes / כן  No / לא
?האם יש לך חשבון בנק אמריקאי US credit score (if applicable)

ציון אשראי אמריקאי )אם רלוונטי(
      

Marital status   Do you have children? If yes, how many? Age of the children (comma separated)
מצב אישי יש לך ילדים אם כן, כמה?  גיל הילדים

Lived in primary residence since?  
?ממתי גרת במקום המגורים הראשי

If residing at present address for less than 2 years please provide former address
אם אתה מתגורר בכתובת הנוכחית פחות משנתיים אנא ספק כתובת לשעבר

            
Market value primary residence?   Currency - please do not convert to USD
שווי שוק של מקום המגורים הראשי? אמריקאים-      לדולרים להמר לא נא  מטבע

Do you have an US SSN? Yes / כן  No /  לא
?האם יש לך מספר תעודת זהות בארה"ב

Do you have an ITIN? Yes / כן  No /  לא
?ITIN יש לך

Do you have a Green Card? Yes / כן  No /  לא
קארד    גרין לך ?יש

© Paul International Consultants 2 | 6
Paul-Formular_V23.1_EN+HE-short.odt

4

5



Würzburger Str. 152
63743 Aschaffenburg / Germany 
Phone:  +49 (0) 6021 – 4586050 
Telefax: +49 (0) 6021 – 4586059 
info@paul-international.net   
https://paul-international.net

Additional Information Co-Borrower /    לווה שותף נוסף מידע

Do you have an US bank account? Yes / כן  No / לא
?האם יש לך חשבון בנק אמריקאי US credit score (if applicable)

ציון אשראי אמריקאי )אם רלוונטי(
      

Marital status   Do you have children? If yes, how many? Age of the children (comma separated)
מצב אישי יש לך ילדים אם כן, כמה?  גיל הילדים

Lived in primary residence since?  
?ממתי גרת במקום המגורים הראשי

If residing at present address for less than 2 years please provide former address
אם אתה מתגורר בכתובת הנוכחית פחות משנתיים אנא ספק כתובת לשעבר

            
Market value primary residence?   Currency - please do not convert to USD
שווי שוק של מקום המגורים הראשי? אמריקאים-      לדולרים להמר לא נא  מטבע

Do you have an US SSN? Yes / כן  No /  לא
?האם יש לך מספר תעודת זהות בארה"ב

Do you have an ITIN? Yes / כן  No /  לא
?ITIN יש לך

Do you have a Green Card? Yes / כן  No /  לא
קארד    גרין לך ?יש
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Würzburger Str. 152
63743 Aschaffenburg / Germany 
Phone:  +49 (0) 6021 – 4586050 
Telefax: +49 (0) 6021 – 4586059 
info@paul-international.net   
https://paul-international.net

Employment Information Borrower
לווה   תעסוקה פרטי

Name of employer or Name of company owned /      בבעלות חברה שם או מעסיק שם

Employed /  מועסק   Self-Employed / עצמאי
Years at this job

הנוכחית    בעבודה שנים מספר    
Profit before taxes (self employed) / Gross annual income (employed)
( )   /( מועסק   ( ברוטו שכר עצמאי מיסים לפני רווח

  

Jan 1st 2023 to current date 2022 2021 2020 Currency - please do not convert to USD
להיום -1-1-2023 2022 2021 2020 אמריקאים-     לדולרים להמר לא נא מטבע
  

Employment Information Co-Borrower
משני    לווה תעסוקה פרטי

nd 

Name of employer or Name of company owned /      בבעלות חברה שם או מעסיק שם

Employed /  מועסק   Self-Employed / עצמאי
 Years at this job

הנוכחית    בעבודה שנים מספר
Profit before taxes (self employed) / Gross annual income (employed)
( )   /( מועסק   ( ברוטו שכר עצמאי מיסים לפני רווח

  

Jan 1st 2023 to current date 2022 2021 2020 Currency - please do not convert to USD
להיום -1-1-2023 2022 2021 2020 אמריקאים-     לדולרים להמר לא נא מטבע

Accounts in Home Country and US
הברית    ובארצות בארץ חשבונות

 

            
Total cash in personal accounts Total cash in business accounts  Currency - please do not convert to USD

אישיים    בחשבונות מזומן סך עסקיים    בחשבונות מזומן סך אמריקאים-      לדולרים להמר לא נא מטבע
 

Other sources for cash to close / Where own funds are coming from:
(i.e. insurance policies / sale of real estate etc.)

   / הכספים    יבואו מאיפה לסגירה מזומנים נוספים מקורות
( '  ,   / וכד:   נכסים מכירת ביטוח פוליסות ( לדוגמא

           
Source  Amount  Currency - please do not convert to USD
אמריקאים-       סכום  מקור לדולרים להמר לא נא מטבע
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Würzburger Str. 152
63743 Aschaffenburg / Germany 
Phone:  +49 (0) 6021 – 4586050 
Telefax: +49 (0) 6021 – 4586059 
info@paul-international.net   
https://paul-international.net

Liabilities / התחייבויות

          
Type / סוג   Monthly payment / חודשי  חייב  / Amount owed תשלום סכום

          
Type / סוג   Monthly payment / חודשי  חייב  / Amount owed תשלום סכום

Currency - please do not convert to USD
אמריקאים-      לדולרים להמר לא נא מטבע

Do you own real estate in the US?
? הברית      בארצות נכס בבעלותך יש האם

Yes / כן  No / לא
 

Address / כתובת Monthly mortgage amount in USD
אמריקאים      דלרים במטבע חודשי משכנתא סכום

 

Address / כתובת Monthly mortgage amount in USD
אמריקאים      דלרים במטבע חודשי משכנתא סכום

 

Address / כתובת Monthly mortgage amount in USD
אמריקאים      דלרים במטבע חודשי משכנתא סכום

 

Address / כתובת Monthly mortgage amount in USD
אמריקאים      דלרים במטבע חודשי משכנתא סכום

 

Address / כתובת Monthly mortgage amount in USD
אמריקאים      דלרים במטבע חודשי משכנתא סכום
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Würzburger Str. 152
63743 Aschaffenburg / Germany 
Phone:  +49 (0) 6021 – 4586050 
Telefax: +49 (0) 6021 – 4586059 
info@paul-international.net   
https://paul-international.net

Occupancy / תפוסה

Property address /  הנכס   כתובת

Purchase price ($) /  קניה מחיר Down payment ($) /  מקדמה תשלום

Occupancy 1 /  1תפוסה
 

Second home for private use only. Property will not be rented to any outside sources.
     . חיצוני     לגורם יושכר לא הבית בלבד אישיים למגורים שני בית

Occupancy 2 /  2תפוסה
 

Second home for private use as well as a short term rental property. This includes 1 season rental for 3-6 months
or the occasional rental. Payments used to help cover expenses of owning the property but not necessarily to 
produce an income.

       . בין        אחת עונתית השכרה כולל זה קצרים לטווחים להשכרה וגם אישיים למגורים שני השכרה    3-6בית או חודשים
הכנסה.            לייצר כדי בהכרח לא אך שוטפות עלויות כיסוי לצורך תשלומים מזדמנת

Occupancy 3 /  3תפוסה
 

Investment property that will be used as an income source. This includes a yearly lease or consistent short term
rentals in which the property is rented for the majority of the year. Limited or no amount of time for owner is
allotted or allowed.

           . רוב      מושכר הנכס כאשר עקביים קצרים לטווחים או שנתית השכרה כולל זה הכנסה ייצור לצורך השקעה נכס
הנכס.             בעל ידי על בנכס לנוכחות בכלל אם מאוד מוגבל זמן תוקצב  השנה

I certify that the information within is complete, true and correct to the best of my knowledge and
belief. 
 

  , ונכון         אמיתי מושלם הוא כאן המופיע המידע ידיעתי שלמיטב מאשר הנני

Date / תאריך                     

Signature (Borrower) / ( ללוה ( ) / Signature (Co-Borrower)                  חתימה משני (  ללוה חתימה

Information on data protection according to Art. 13 GDPR: https://paul-international.net/en/gdpr
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