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ZMIANA DANYCH TELEADRESOWYCH / DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI
Prosimy o uzupełnienie formularza i przesłanie pocztą, faksem, lub e-mailem wraz z wymaganymi dokumentami do Idea Getin Leasing S.A. do Działu Obsługi
Klienta, ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław (tel. 801 199 199 lub 71 33 44 900 (wybierz 2), faks 071 33 44 810, email: klient@idealeasing.pl). Dopiero po ich
otrzymaniu będziemy mogli dokonać zmiany Państwa danych w systemie, co pozwoli nam na wystawianie faktur z aktualnymi danymi.
Nr umowy

W przypadku zawarcia większej ilości umów wystarczy wskazanie jednego numeru.

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy spółki cywilnej prosimy o wskazanie nr NIP oraz imię i nazwisko wspólników spółki cywilnej
(dotyczy, gdy działalność gospodarcza jest zarejestrowana w CEIDG):

1. (nr NIP – imię i nazwisko)

4. (nr NIP – imię i nazwisko)

2. (nr NIP – imię i nazwisko)

5. (nr NIP – imię i nazwisko)

3. (nr NIP – imię i nazwisko)

6. (nr NIP – imię i nazwisko)

Niniejszym informuję, iż z dniem

nastąpiła zmiana:

Proszę wstawić X w wybranym polu.

Adresu siedziby firmy – po zmianie:
Adres do korespondencji – po zmianie:
Nazwy firmy – po zmianie:
Inna (np. wymiana dowodu osobistego, zmiana nazwiska):
Celem potwierdzenia zmiany, o której mowa powyżej, w załączeniu przesyłam (nie wymagane, gdy zmiana dotyczy tylko adresu do korespondencji)*:
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osób, których działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej kopia wydruku z bazy CEIDG)

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (spółki prawa handlowego)
aktualny Regon (nie wymagane w przypadku dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów)
wyciąg z dowodu osobistego (formularz IGL)
oświadczenie określające status rolnika jako płatnika VAT – wymagane od osób prowadzących gospodarstwo rolne także przy zmianie adresu korespondencyjnego
(formularz IGL)
Proszę wstawić X w wybranym polu.

PODPIS!

*

Data oraz czytelny podpis i pieczęć firmowa

Idea Getin Leasing S.A.
ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław
ideagetinleasing.pl

T:
F:

+48 71 33 44 900
+48 71 33 44 901
801 199 199

Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42B, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000307665, NIP: 5213482474, REGON: 141374292, kapitał zakładowy: 28 201 000,00 zł, opłacony w całości.
1810021301

