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DANE PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO 

Nazwa   

NIP   

Adres siedziby  

Adres do korespondencji  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji 
podmiotu przekazującego 

 

Stanowisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu 
przekazującego 

 

 

DANE NIEZBĘDNE DO ZIDENTYFIKOWANIA INFORMACJI GOSPODARCZEJ PODLEGAJĄCEJ UZUPEŁNIENIU LUB ZMIANIE 

PESEL (lub inny numer potwierdzający tożsamość)  

Oznaczenie tytułu prawnego zobowiązania pieniężnego  

Oznaczenie kwoty i waluty zobowiązania pieniężnego  

 

W  celu uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania przekazanych informacji gospodarczych należy wypełnić wyłącznie pola formularza, 

które mają zostać zmienione lub uzupełnione. 

 

UZUPEŁNIONE / ZMIENIONE DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Imię i nazwisko dłużnika   

PESEL (lub inny numer potwierdzający tożsamość)    

Adres miejsca zamieszkania    

Adres do doręczeń  

Seria i numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) 

  

Oznaczenie tytułu prawnego zobowiązania pieniężnego  

Oznaczenie kwoty i waluty zobowiązania pieniężnego   

Oznaczenie daty powstania zaległości  

Informacja o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia 
całości lub części zobowiązania  

 

Informacja o tym, że dłużnik uznaje roszczenie za 
przedawnione  

 

Informacja o postępowaniach dotyczących zobowiązania 
pieniężnego 

 

Informacja o zbyciu wierzytelności   

 

] 

 

 

………………………................. ………..…………..………………………………………… 
(miejscowość i data) (czytelny podpis, stanowisko służbowe, pieczęć) 

 

http://www.m-big./
http://www.bisnode.pl/
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INFORMACJA DLA PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO INFORMACJE GOSPODARCZE: 

1. Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 470 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz 
Regulaminu Zarządzania Danymi Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., który jest dostępny na stronie 

internetowej www.m-big.com. 

2. Wniosek powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy na podstawie ustawy, statutu lub 
pełnionej funkcji.  

3. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mbig.pl@bisnode.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac 

Europejski 2, 00-844 Warszawa.  

4. BISNODE MBIG przyjmuje informacje gospodarcze dotyczące świadczeń z zakresu pieczy zastępczej w przypadku powstania 
zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 
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