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Adres do korespondencji: 
Kompakt Finanse, mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi, Wydział Obsługi Klientów, skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 
 

dotychczasowe dane Klienta 

imię i nazwisko       

PESEL       

seria i nr dokumentu tożsamości       
 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zmianie uległy moje dane osobowe dotychczas używane w kontaktach z Kompakt Finanse. 
W związku z powyższym proszę o zmianę następujących danych osobowych: 

dane osobowe podlegające zmianie 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*        

 wykształcenie*       

 zawód wykonywany*       

 zawód wyuczony*       

 miejsce pracy*       

 stanowisko*       

dane kontaktowe 

 nr telefonu stacjonarnego*       

 nr telefonu komórkowego*       

 nr telefonu służbowego*       

 nr telefonu grzecznościowego*       

 adres e-mail*       

 nr wewn./fax*       

Oświadczenie o zmianie danych osobowych    
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adresy 

 adres zameldowania/ zamieszkania       

 adres korespondencyjny*       

 adres podatkowy*       

inne 

 dane Klienta na kartach indywidualnych  
(max 19 znaków)*       

 
* zmiana na podstawie niniejszego oświadczenia bez konieczności przedstawiania dokumentów potwierdzających zmianę  
 

 

Jednocześnie: 

1. potwierdzam prawidłowość danych zawartych w niniejszym oświadczeniu; 

2. przyjmuję do wiadomości, że składany przeze mnie wniosek o zmianę danych powoduje zmianę tylko tych danych, które są 
przetwarzane przez mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi (Kompakt Finanse). W sytuacji, gdy posiadam relację z 
mBankiem S.A. równocześnie w Kompakt Finanse, mBanku, mBanku – dawnym MultiBanku lub jako Klient Private Banking dane 
nie zostaną automatycznie skorygowane. W celu ich zmiany konieczne jest złożenie odrębnych wniosków o zmianę tych danych 
w trybie określonym w tabeli funkcjonalności kanałów dostępu mBanku S.A.; 

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 
Kompakt Finanse. 

 

 

Tożsamość Klienta zweryfikowana, podpis złożono w mojej obecności   

 

 

 

   data: 
 

 

pieczątka i podpis pracownika Banku  pieczątka placówki   podpis Klienta 

 


