
REGON: 933036760, kapitał zakładowy: 3.000.000,00 zł (wpłacony w całości).

WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ FORMY PRAWNEJ LUB DANYCH TELEADRESOWYCH
UMOWA LEASINGU NR

Adres do korespondencji

Centrum Handlowe Atrium Promenada
III klatka, 7 piętro
ul. Ostrobramska 75C
04-175 Warszawa
dop@ideage�n.pl 
32 604 30 20

Informacja dla Korzystającego:
W celu przyspieszenia realizacji wniosku złóż e-wniosek poprzez portal www.BankKierowcy.pl
BankKierowcy to bezpłatny dostep do produktów i usług związanych z pojazdem w jednym miejscu, zaloguj się i zyskaj:
   Dostęp do posiadanych produktów oraz i obsługę on-line
   Szeroki wybór ofert pojazdów i atrakcyjne oferty finansowania
Ponadto zachęcamy do wygodnej i bezpłatnej formy likwidacji szkody komunikacyjnej - asysty szkodowej. Wystarczy skontaktować się pod numerem telefonu + 22 22 77 222 

Miejscowość, data, podpis i pieczątka

formy prawnej

Informujemy, iż z dniem                nastąpiła zmiana (prosimy wstawić znak „X” w wybranym polu)

adresu korespondencyjnego nazwy firmy

tel. komórkowego tel. stacjonarnego adresu email

adresu siedziby inne (dokładny opis)

Wraz z wnioskiem przesyłamy (prosimy wstawić znak „X” w wybranym polu)

REGON zaświadczenie o wpisie do EDG NIP aktualny odpis KRS

zauktaualizowane dane znajdują się na stronach www.ceicg.gov.pl lub www.ems.ms.gov.pl

inny dokument (podać jaki)

Za dokonanie czynności objętych niniejszym wnioskiem zobowiązuję się uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat. Aktualna Tabela Opłat znajduje się 
na stronie internetowej www.ge�nfleet.pl. 

 

Nazwa:

Adres firmy:

lub stempel firmowy leasingobiorcy

NIP:

Tel. komórkowy: Tel. stacjonarny: Adres email:

DANE LEASINGOBIORCY PRZED AKTUALIZACJĄ

Nazwa:

Adres firmy:

lub stempel firmowy leasingobiorcy

NIP:

Tel. komórkowy: Tel. stacjonarny: Adres email:

DANE LEASINGOBIORCY PO AKTUALIZACJI
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