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Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy névváltozást valamint lakcímváltozást az ARGENTA FAKTOR Zrt.
csak az eredeti okmányok bemutatása vagy az okmány hiteles másolatának benyújtása esetén tud elfogadni
a jogszabályi előírások miatt, ezért kérjük, hogy Ön, vagy meghatalmazottja illetve képviselője a
személyazonosságát és az adatváltozást igazoló okmányokkal (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya)
együtt szíveskedjen felkeresni az ARGENTA FAKTOR Zrt-t a 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27. szám
alatti székhelyén nyitvatartási időben.
Amennyiben Tisztelt Ügyfelünk vagy a meghatalmazottja illetve képviselője nem tudja Társaságunkat
személyesen felkeresni, úgy kérjük, szíveskedjen az adatváltozást igazoló okmány hiteles másolatát, valamint
jelen nyomtatványt kitöltve és aláírva megküldeni a 1535 Budapest, Pf. 821. postacímünkre.
CÍM- és NÉVVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
Szerződésszám,
Ügyfélazonosító:
Ügyfél családi és
utóneve:

Születési neve:

Anyja neve1:

Születési helye, ideje1:

Állandó lakcíme:
1:

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § alapján:
természetes személyi azonosító adat.

ÜGYFÉL ADATVÁLTOZÁS UTÁNI ADATAI
(Kérjük T. Ügyfelünket, hogy csak az új adatait szíveskedjen beírni!)
Ügyfél új neve
Állandó lakcím
Tartózkodási hely
Alulírott kérelmező hozzájárulok ahhoz, hogy az ARGENTA FAKTOR Zrt. a jelen bejelentőlapon közölt személyes
adataimat a hozzájárulásom visszavonásáig vagy a jelen szerződésből származó kötelezettségeim teljesítését követő
(maximum) 5 évig nyilvántartsa, feldolgozza, kezelje. Kijelentem, hogy az adataim kezelése önkéntes
hozzájárulásomon alapszik. Kijelentem továbbá, hogy tájékoztatást kaptam az ARGENTA FAKTOR Zrt.
adatkezelési szabályairól.
Kelt: ............ év ...........hó ............... nap
………………………………………………….
Kérelmező
Előttünk, mint tanúk előtt:
……………………………………………………
1. tanú aláírása

…………………………………………………………….
2. tanú aláírása

……………………………………………………
Tanú teljes hivatalos családi és utóneve neve

…………………………………………………………….
Tanú teljes hivatalos családi és utóneve neve

…………………………………………………..
Bejelentett állandó lakcíme

…………………………………………………………….
Bejelentett állandó lakcíme

Tevékenységi engedély száma és dátuma: PSZÁF I/E-2426/2004, 2004. november 18.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-73122/2014, NAIH-73123/2014

