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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KLIENTA (povinné údaje):

Číslo účtu:  ...................................................................................  /8060

Jméno:  .........................................................................................  Příjmení:  ........................................................................................

Rodné číslo / datum narození:  ...................................................................  Pohlaví:  ........................................

NOVÉ OSOBNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Vyplňte jen ty údaje, které si přejete změnit. Vaše telefonní číslo a e-mail prosím vyplňte vždy, potřebujeme mít Vaše 
kontaktní údaje aktuální.

Osobní údaje:
Titul:  ..........................  Jméno:  ...................................................  Příjmení:  ........................................................ Titul:  .....................

Rodné číslo:  ................................................................................     Podnikatel  IČO:  ........................................
V případě, že došlo ke změně rodného čísla, zašlete prosím dokument, kterým byla změna rodného čísla povolena, 
a dále novou fotokopii občanského průkazu a u nezletilých klientů nový rodný list.

E-mail:  ...........................................................................................................          Telefon (mobil): ...................................................
Uvedením e-mailové adresy a telefonu souhlasíte se službou elektronické komunikace, kterou opravňujete Buřinku 
k zasílání veškeré korespondence, na tuto e-mailovou adresu a SMS zpráv na uvedený telefon. Rovněž tím 
berete na vědomí rizika vyplývající ze zasílání korespondence prostřednictvím e-mailu/SMS, kdy se jedná o tzv. 
nezabezpečenou komunikaci. Upozorňujeme Vás, že v případě elektronické komunikace existuje zvýšené riziko, že 
obsah korespondence bude přístupný třetím osobám. Buřinka neodpovídá za zabezpečení a ochranu dat a informací 
obsažených v korespondenci, ani za škodu způsobenou v důsledku zasílání korespondence e-mailem/SMS či škodu 
způsobenou zneužitím dat a informací obsažených v korespondenci. Tuto službu můžete kdykoli zrušit doručením 
vlastnoručně podepsané žádosti do sídla Buřinky.

Bydliště:
Ulice:  ................................................................................................................................................  Číslo domu:  ..............................

Obec:  ................................................................................................................................................   PSČ:  ..............................

Adresa pro zasílání korespondence:
   Změna adresy pro zasílání korespondence u všech účtů vedených u Buřinky. Zaškrtněte, pokud si adresu 
přejete změnit u všech svých produktů od Buřinky. Pokud nezaškrtnete, bude se změna adresy týkat jen čísla 
účtu uvedeného výše v identifikačních údajích.

Ulice:  ................................................................................................................................................  Číslo domu:  ..............................

Obec:  ....................................................................................................... PSČ:  .............................  Stát:  ...........................................

Poznámka:  .............................................................................................................................................................................................
Do poznámky můžete uvést zpřesňující údaje týkající se adresy pro zasílání korespondence, například „bytem u jiné 
osoby“ nebo další důležité informace.

Jiné změny:  ..........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Změna osobních a kontaktních údajů  
– občané ČR

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Vyplněný formulář vytiskněte, podepište, a naskenovaný odešlete na e-mail burinka@burinka.cz. 
Formulář můžete také zaslat poštou na adresu Buřinky nebo předat v kterékoli pobočce České spořitelny či některému 
z našich externích partnerů.
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PŘÍLOHY:
Počet příloh:  ...........  Názvy příloh:  ........................................................................................................................

   ........................................................................................................................

Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou aktuální a pravdivé.

V  .............................................................................  dne  ..............................  Podpis:  .....................................................
 vlastnoruční podpis klienta

Změna osobních a kontaktních údajů  
– občané ČR
pokračování
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