Pieczątka adresowa placówki

Oświadczenie o zmianie danych osobowych
Dotychczasowe dane Klienta:
Imię i nazwisko:
Numer PESEL/ data urodzenia:
Seria i numer dokumentu tożsamości:

Ja niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że zmianie uległy moje dane osobowe dotychczas używane w kontaktach
z mBankiem.
W związku z powyższym proszę o zmianę następujących danych:
(prosimy zaznaczyć odpowiednie zmiany i wpisać aktualne dane)

Dane podstawowe
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Nazwisko panieńskie matki
Imię ojca
Imię matki
PESEL
Typ dokumentu tożsamości
Seria i nr dokumentu tożsamości
Data ważności dokumentu tożsamości

-

-

dokument ważny bezterminowo

Typ dodatkowego dokumentu tożsamości
Seria i nr dodatkowego dokumentu tożsamości
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Płeć
Stan cywilny*
Dane dodatkowe
Numer NIP
Nazwa Urzędu Skarbowego*
Obywatelstwo
Wykształcenie*
Zawód wyuczony*
Zawód wykonywany*
Miejsce pracy*
Stanowisko*
Dane kontaktowe
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
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Numer telefonu stacjonarnego*
Numer telefonu komórkowego*
Numer telefonu służbowego*
Numer telefonu grzecznościowego*
Adres e-mail*
Nr wewn./Fax*
Adresy
Adres stały
Adres korespondencyjny*
Adres podatkowy*
Inne
Dane Klienta na kartach indywidualnych*
* zmiana na podstawie niniejszego Oświadczenia bez konieczności przedstawienia dokumentów potwierdzających zmianę

Jednocześnie:
1.

potwierdzam prawidłowość danych zawartych w niniejszym Oświadczeniu;

2.

przyjmuję do wiadomości, że składany przeze mnie wniosek o zmianę danych osobowych w mBanku S.A. powoduje
zmianę podanych danych w systemie bankowym na identyfikatorze o numerze
**.
W sytuacji, gdy korzystam z usług mBanku S.A. pod innym identyfikatorem dane nie zostaną tam automatycznie
zmienione. W celu ich zmiany konieczne jest złożenie odrębnego wniosku dla danego identyfikatora.

3.

przyjmuję do wiadomości, że zmiana danych na podstawie niniejszego Oświadczenia będzie skuteczna jedynie
w przypadku, gdy dane podane w niniejszym Oświadczeniu jako dotychczasowe dane będą zgodne z danymi
zarejestrowanymi w systemie mBanku.

miejscowość i data

podpis Klienta zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank S.A.

Tożsamość Klienta zweryfikowana, podpis złożono w mojej obecności

data, pieczątka funkcyjna i podpis pracownika mBanku S.A.

** prosimy o wpisanie dwóch pierwszych cyfr identyfikatora klienta

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
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