Bank BPH Spółka Akcyjna
Ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk

AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH
Nr umowy kredytu:
Przypominamy, że są Państwo zobowiązani przekazać do Banku informacje o zmianie: nazwiska, adresu zamieszkania, adresu
do korespondencji, numeru i serii dowodu osobistego, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów oraz miejsca pracy.
W przypadku zmiany innych danych niż numer i seria, oraz data wydania dokumentu tożsamości prosimy o załączenie kserokopii
dokumentu tożsamości lub innego dokumentu urzędowego, potwierdzającego zmianę danych.
A. DANE KREDYTOBIORCY
Imię i Nazwisko
Obywatelstwo
Seria i numer dokumentu tożsamości dowód/paszport/karta stałego pobytu *
Data ważności dokumentu tożsamości
B. ADRES ZAMELDOWANIA / ZAMIESZKANIA**
Ulica

Nr domu /lokalu

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

C. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż zameldowania / zamieszkania)
Ulica

Nr domu /lokalu

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

D. TELEFONY KONTAKTOWE
Nr telefonu domowego

Nr telefonu komórkowego

Nr tel. Służbowego stacjonarnego ***

Nr tel. służbowego komórkowego***

Adres e-mail do korespondencji ***
E. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA
Źródło utrzymania *

pracuję nie pracuję

otrzymuję
emeryturę

otrzymuję rentę

Inne:

Nazwa zakładu pracy
Ulica
Kod pocztowy

Nr domu /lokalu
Miasto

Kraj

* podkreśl właściwy rodzaj danych
** oświadczam, że podany adres jest prawidłowy i przebywam pod nim z zamiarem stałego pobytu
***podanie tych danych jest dobrowolne i ułatwi komunikację Banku z Klientem.
Podając powyższe dane, Kredytobiorca wyraża zgodę na porozumiewanie się Banku z Kredytobiorcą za pomocą telefonu, e-maila oraz smsa, bez
wcześniejszego powiadamiania Kredytobiorcy o tym zamiarze.
Przyjmuję do wiadomości, że wysyłanie i odbieranie informacji za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz standardowej, niezabezpieczonej poczty elektronicznej, wiąże się m.in. z
ryzykiem niedostarczenia korespondencji, ujawnienia treści niepowołanym osobom lub otrzymaniem nieprawdziwej korespondencji, w wyniku przesłania fikcyjnej treści w imieniu
nadawcy przez osobę nieupoważnioną.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z realizacją umowy kredytu, jest Bank BPH z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 1. Szczegółowe
informacje, w tym treść uprawnień osoby, której dane dotyczą, znajdują się na stronie internetowej: www.bph.pl.

Miejscowość i data:

Podpis zgodny z obowiązującym w Banku wzorem podpisu:

