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Oświadczenie o zmianie danych firmy 

 
Dane Posiadacza rachunku/ Reprezentanta Posiadacza rachunku: 

Imię i nazwisko:       

Numer PESEL/ paszportu:       

Seria i numer dokumentu tożsamości:       

 

Dotychczasowe dane Posiadacza rachunku (firmy): 

Nazwa:       

Numer NIP:       

Numer REGON:       

 

Ja niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że zmianie uległy dane firmy dotychczas używane w kontaktach z mBankiem. 

 
W związku z powyższym proszę o zmianę następujących danych: 

 

(prosimy zaznaczyć odpowiednie zmiany i wpisać aktualne dane) 
 
 

 Nazwa       

 Skrócona nazwa*       

 Nazwa skrócona płatnika*       

 Nazwa firmy na karcie (max 19 znaków)*       

 Data rozpoczęcia działalności       

 Numer NIP       

 Numer REGON       

 Nr ewidencji działalności gospodarczej       

 Rejestr sądowy       

 Nazwa organu ewidencyjnego       

 Metoda rozliczenia podatkowego*       

 Numer zezwolenia/licencji/koncesji       

 Data wydania licencji       

 Data wygaśnięcia licencji        

 Standard EKD       

 Standard PKD       

 Adres siedziby/ prowadzenia działalności       

 Adres korespondencyjny firmy*       

 Numer telefonu firmy*       

 Numer fax*       

 
* zmiana na podstawie niniejszego Oświadczenia bez konieczności przedstawienia dokumentów potwierdzających zmianę 
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Jako potwierdzenie faktycznego stanu załączam oryginały/kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
notariusza (lub w inny sposób wskazany na stronie Banku**):  
 

 wpisu/ wydruku z CEIDG; 

 wpisu/ wydruku KRS; 

 Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON; 

 Zaświadczenia o nadaniu numeru NIP. 

 
 
 
Jednocześnie: 

1. potwierdzam prawidłowość danych zawartych w niniejszym oświadczeniu. 

2. przyjmuję do wiadomości, że składany przeze mnie wniosek o zmianę danych dotyczących: 

 prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej*** 

 prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej*** 

 spółki jawnej*** 

 spółki partnerskiej*** 

 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością*** 

 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji*** 

 fundacji*** 

 spółdzielni*** 

 stowarzyszenia*** 

 innego podmiotu z osobowością prawną (kościół, wspólnota, związek wyznaniowy)*** 

w mBanku S.A. powoduje zmianę tych danych tylko w tym systemie mBank S.A., w którym obsługiwana jest umowa 
zawarta przeze mnie z mBankiem.  
W sytuacji, gdy posiadam relację z mBankiem S.A. równocześnie w mBanku i mBanku – dawnym MultiBanku 
konieczne jest zaktualizowanie danych dotyczących prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej również 
w innych systemach mBanku S.A. poprzez złożenie odrębnych wniosków o zmianę tych danych. 

 

3. przyjmuję do wiadomości, że zmiana danych na podstawie niniejszego Oświadczenia nastąpi w dniu wpływu do 
mBanku S.A. podpisanego przeze mnie Oświadczenia, na którym własnoręczność złożonego przeze mnie podpisu 
zostanie potwierdzona przez notariusza (lub w inny sposób wskazany na stronie Banku**) oraz pozytywnej 
weryfikacji w CEIDG/ KRS lub z kserokopiami dokumentów dokumentujących zmiany, potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem przez notariusza (lub w inny sposób wskazany na stronie Banku**). 

 

 

 

 
 
 

data  podpis Klienta 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
** zasady poświadczania podpisu/ potwierdzenia dokumentu są wskazane na stronie Banku pod adresem: www.mbank.pl/podpis 
 
*** prosimy o zaznaczenie właściwej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej 


