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Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON  015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).

Dane Uczestnika

Adres zamieszkania/siedziby lub prowadzenia działalności

Nr rachunku bankowego do przesyłania środków z odkupienia Na stałe     Do bieżącej transakcji

Adres do korespondencji j.w.

Telefon kontaktowy

PLN

E-mail

Ulica

Kod pocztowy Poczta

Nr domu Nr lokalu Miejscowość

–

Ulica

Kod pocztowy Poczta

Nr domu Nr lokalu Miejscowość

– Kod kraju

Kod kraju

Kod kraju rachunku bankowego1

Imię (Imiona)

Nazwisko/Nazwa firmy

Seria i numer dokumentu tożsamości 

Obywatelstwo

Kod kraju1

polskie       inne

Data urodzenia (d-m-r)Pesel/Regon

Dokument tożsamości dowód osobisty                   paszport                       inny 

Kraj urodzenia/
rejestracji1

Dyspozycja zmiany danych
Twoje PPK

Miejscowość Data Godzina przyjęcia zlecenia

:

Numer Rejestru
Nr Uczestnika/Identyfikator

_ _ _

Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy
w  Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1639, NIP 123-45-67-890, z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)2 lub członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko politycz-
ne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fał-
szywego oświadczenia. tak       nie
Udzielenie odpowiedzi pozytywnej oznacza konieczność wypełnienia Oświadczenia o zajmowaniu eksponowanego stanowiska. Do podpisania umowy niezbędna jest zgoda Towarzystwa. 

Rzeczywisty beneficjent3:    Uczestnik (tylko dla os. fiz. i os. fiz. prowadzących działalność gospodarczą)                                               
                                                       osoba fizyczna inna niż Uczestnik (w przypadku wybrania tej opcji proszę podać 

dane beneficjentów rzeczywistych w Sekcji Dane)

Adres zamieszkania

Ulica

Kod pocztowy Poczta

Nr domu Nr lokalu Miejscowość

–

Imię (Imiona)

Nazwisko

Data urodzenia (d-m-r)

Obywatelstwo

Pesel/Regon

polskie       inne

Kod kraju

Seria i numer dokumentu tożsamości Kod kraju

Dokument tożsamości dowód osobisty                   paszport                       inny 

Kraj  
urodzenia

Powołanie                   Zmiana danych          Odwołanie                   
Bez ograniczeń          

Dane  

Pełnomocnika

Beneficjenta rzeczywistego Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. tak       nie
Udzielenie odpowiedzi pozytywnej oznacza konieczność wypełnienia Oświadczenia o zajmowaniu eksponowanego stanowiska. 
Do podpisania umowy niezbędna jest zgoda Towarzystwa. 



Adres zamieszkania

Ulica

Kod pocztowy Poczta

Nr domu Nr lokalu Miejscowość

–

Imię (Imiona)

Nazwisko

Data urodzenia (d-m-r)

Obywatelstwo

Pesel/Regon

polskie       inne

Kod kraju

Seria i numer dokumentu tożsamości Kod kraju

Dokument tożsamości dowód osobisty                   paszport                       inny 

Kraj  
urodzenia

Powołanie                   Zmiana danych          Odwołanie                   
Bez ograniczeń          

Dane  

Pełnomocnika

Beneficjenta rzeczywistego Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. tak       nie
Udzielenie odpowiedzi pozytywnej oznacza konieczność wypełnienia Oświadczenia o zajmowaniu eksponowanego stanowiska. 
Do podpisania umowy niezbędna jest zgoda Towarzystwa. 

Adres zamieszkania

Ulica

Kod pocztowy Poczta

Nr domu Nr lokalu Miejscowość

–

Imię (Imiona)

Nazwisko

Data urodzenia (d-m-r)

Obywatelstwo

Pesel/Regon

polskie       inne

Kod kraju

Seria i numer dokumentu tożsamości Kod kraju

Dokument tożsamości dowód osobisty                   paszport                       inny 

Kraj  
urodzenia

Powołanie                   Zmiana danych          Odwołanie                   
Bez ograniczeń          

Dane  

Pełnomocnika

Beneficjenta rzeczywistego Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. tak       nie
Udzielenie odpowiedzi pozytywnej oznacza konieczność wypełnienia Oświadczenia o zajmowaniu eksponowanego stanowiska. 
Do podpisania umowy niezbędna jest zgoda Towarzystwa. 

Klauzula informacyjna Allianz Plan Emerytalny SFIO

Administrator danych
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty reprezentowany
przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (Administratora), z siedzi-
bą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. 
Z administratorem można się skontaktować poprzez :
• telefonicznie, pod numerem Infolinii Allianz 224 224 224 (Pn-Pt: 8:00-20:00, Sb: 9:00 -

17:00),
• poprzez formularz na stronie serwisu Allianz Inwestor – zakładka „Kontakt”,
• mailowo, na adres tfi@allianz.pl,
• listownie, na adresy:
Moventum Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, z dopiskiem: „TFI Allianz Polska
S.A.”
TFI Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować
się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail:
IOD.tfi@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej
tfi@allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Okres przechowywania danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnie-
nia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynika-
jącego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych, a także przepisów o przechowywaniu i archiwizowaniu dokumentów i innych
nośników informacji funduszy inwestycyjnych. Administrator przestanie wcześniej prze-
twarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli zgłosi
Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. W razie prze-
twarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w oparciu o wyrażoną przez
Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu
wycofania zgody.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi,
• wypełnienia przez administratora danych obowiązków wynikających m.in. z ustawy

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi fun-
duszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pie-
niędzy i finansowaniu terroryzmu,  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu
Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych
oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie
informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) – podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administra-
torze;

Informacje o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru członków
funduszu jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możli-
wości zawarcia umowy o uczestnictwo w funduszu. W pozostałym zakresie podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania tej umowy.
Podanie danych osobowych do realizacji celów marketingowych jest dobrowolne. Zakres
danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych obejmuje podane przez
Pana/Panią dane identyfikacyjne, wszystkie dane kontaktowe, dane o produktach z jakich
Pan/Pani korzysta oraz historię zawartych w tym zakresie umów.

Odbiorcy danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. podmiotom
z Grupy Allianz Polska tj.  Towarzystwu Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Towarzystwu
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz
Polska S.A. oraz fundusze przez nie zarządzane, Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres sie-
dziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), podmiotom świad-
czącym usługi prawne, czy właściwym organom państwowym, w tym Zakładowi Ubezpie-
czeń Społecznych. Ponadto, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentowi transferowe-



Podpis Uczestnika

Podpis i pieczęć Pracownika Dystrybutora

Nazwa Dystrybutora Identyfikator/Pesel Pracownika Dystrybutora

Imię i nazwisko Pracownika Dystrybutora

mu, dystrybutorom, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe,
dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym archiwizację, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG
Fundusz nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdują-
cych się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

ich przetwarzania 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim pod-

stawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administrato-
ra. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

• wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

• przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o prze-
twarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym forma-
cie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są
przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w funduszu lub na
podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu admini-
stratorowi danych

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem
danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały
wyżej.

Oświadczam, że: 
• Fundusz, którego dotyczy zlecenie, udostępnił mi Kluczowe Informacje dla Inwestorów,

zostałem też poinformowany/a, że pełna informacja o funduszu znajduje się w Prospek-
cie informacyjnym opublikowanym na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi;

• Zostałem/am poinformowany/a, że działalność Towarzystwa podlega nadzorowi Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego;

• Zapoznałem/am się z Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego;
• W przypadku, gdy zlecenie dotyczy otwarcia wspólnego rejestru małżeńskiego (WRM)

oświadczamy, iż w chwili otwarcia Wspólnego Rejestru Małżeńskiego istnieje między
nami wspólność majątkowa małżeńska oraz iż akceptujemy warunki prowadzenia WRM
opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu, którego dotyczy zlecenie.  

• Zapoznałem/am się z Zasadami składania i rozpatrywania reklamacji i skarg. Wiem, że
skargi mogę składać w następujący sposób:
– telefonicznie, pod numerem Infolinii Allianz 224 224 224
– mailowo, na adres: tfi@allianz.pl,
– za pośrednictwem serwisu internetowego Allianz Inwestor,
– listownie, na adresy TFI Allianz Polska S.A., Agenta Transferowego (Moventum Sp. z oo)

lub uprawnionego dystrybutora,
– osobiście, w siedzibie Towarzystwa, Agenta Transferowego lub uprawnionego dystry-

butora.
Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W szczególnie
skomplikowanych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony, nie może jednak
przekroczyć 60  dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji
Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, za pośrednictwem telefonu lub
poczty elektronicznej.

• Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Uczestnika jako podat-
nika USA, w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy
pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
w  sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz
wdrożenia ustawodawstwa FATCA, w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż
poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności dostarczenia
dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

• Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody na składanie zleceń drogą elektro-
niczną i internetową oznacza akceptację Regulaminu składania zleceń i dyspozycji za
pośrednictwem Internetu w Serwisie Allianz Inwestor oraz Infolinii i spowoduje nadanie
i przesłanie numeru PIN.

• Umowa z Funduszem zawarta jest bezterminowo i może być wypowiedziana poprzez
odkupienie posiadanych jednostek uczestnictwa.

Zgoda klienta na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym o ofercie, promo-
cjach i zniżkach drogą elektroniczną 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz
Polska S.A. oraz innych podmiotów należących do grupy Allianz informacji handlowo-
marketingowych za pośrednictwem:
☐ wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, komunikatory internetowe, konto klienta,

serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe)
☐ telefon oraz automatyczne systemy wywołujące

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od innych podmiotów
z  grupy Allianz, jest skuteczna jedynie w przypadku gdy zaznaczył/a Pan/Pani poniżej
zgodę na udostępnienie tym podmiotom Pana/Pani danych osobowych w ich własnych
celach marketingowych.

W celu przedstawienia mi kompleksowo dopasowanych informacji, w tym o produk-
tach, usługach, promocjach, konkursach i zniżkach, zgadzam się na:
☐ przetwarzanie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyj-

na (dalej „TFI Allianz”) moich danych osobowych, w zakresie obejmującym: dane iden-
tyfikacyjne, wszystkie dane kontaktowe, dane o produktach z jakich Pani/Pan korzysta
oraz historię zawartych w tym zakresie umów, dla celów marketingu bezpośredniego
własnych produktów lub usług, w tym w celach analitycznych i profilowania, jeśli nie
będę posiadać umowy z Administratorem. Profilowanie będzie realizowane dla określe-
nia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług Administratora oraz przed-
stawienia odpowiedniej oferty.

☐ udostępnianie przez TFI Allianz Polska S.A. moich danych osobowych w zakresie obej-
mującym dane identyfikacyjne, wszystkie dane kontaktowe, dane o produktach z jakich
Pani/Pan korzysta oraz historię zawartych w tym zakresie umów podmiotom z grupy
Allianz: Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwu Ubez-
pieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Allianz
Polska S.A. oraz funduszom przez niego zarządzanym, Towarzystwu Funduszy Inwesty-
cyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmio-
tów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), w ich własnych celach marketingo-
wych, w tym w celach analitycznych i profilowania. Profilowanie będzie realizowane dla
określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług ww. podmiotów oraz
przedstawienia odpowiedniej oferty.

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie
wiadomości na adres e-mail: IOD.tfi@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostęp-
ny na stronie Internetowej www.allianz.pl/tfi. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

1 Wybrane kody krajów
Austria                                  AT
Andora                                  AD
Argentyna                            AR
Armenia                              AM
Azerbejdżan                       AZ
Belgia                                     BE
Białoruś                                 BY
Bośnia i Hercegowina      BA
Brazylia                                 BR
Bułgaria                                BG

Chorwacja                            HR
Cypr                                       CY
Dania                                     DK
Estonia                                   EE
Francja                                   FR
Finlandia                                 FI
Grecja                                    GR
Gruzja                                    GE
Hiszpania                              ES
Holandia                                 IE

Irlandia                                    IE
Islandia                                    IS
Kanada                                 CA
Liechtenstein                         LI
Litwa                                       LT
Luksemburg                        LU
Łotwa                                     LV
Malta                                     MT
Mołdawia                            MD
Niemcy                                  DE

Norwegia                             NO
Polska                                     PL
Portugalia                             PT
Rosja                                      RU
Rumunia                              RO
Republika Czeska               CZ
Słowacja                                SK
Słowenia                                 SI
Szwajcaria                           CH
Szwecja                                  SE

Turcja                                     TR
Ukraina                                 UA
USA                                        US
Węgry                                   HU
Wielka Brytania                  GB
Włochy                                    IT



Definicje
2Ilekroć w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest mowa o:
– „osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne" rozumie się przez to osoby fizyczne

zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
    a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu,

w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
    b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
    c) członków organów zarządzających partii politycznych,
    d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wyso-

kiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyj-
nego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

    e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz
członków Zarządu NBP,

    f)  ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
    g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwo-

wych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzor-
czych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do
Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

    h)dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub
osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

    i)  dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrekto-
rów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządo-
wej administracji specjalnej;

–  „członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne" – rozumie się przez to:
    a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowi-

sko polityczne,
    b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozosta-

jącej we wspólnym pożyciu,
    c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
–  „osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko poli-

tyczne" – rozumie się przez to:
    a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane sta-
nowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą,

    b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organiza-
cyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworone
w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

3„beneficjent rzeczywisty”
Ilekroć w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest mowa
o beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bez-
pośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z oko-
liczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub
działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są
nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:
a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczo-

ne do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym

z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
    –  osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własno-

ści więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
    –  osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta,

także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do
głosu,

    –  osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie
przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie
dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo
użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

    –  osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w  stosunku do tej osoby
prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt  37 ustawy z dnia 29 września 1994  r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 398):

         a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowią-
cym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub

         b) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i opera-
cyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub
jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na
podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby
głosów w organie stanowiącym, lub

         c) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większo-
ści członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależ-
nej, lub

         d) będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzają-
cych, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego
roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy
stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę
dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba
ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub

         e) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i opera-
cyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu
lub umowy tej jednostki zależnej;

lub
    –  osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego

braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret
pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pie-
niędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem:
    –  założyciela,
    –  powiernika,
    –  nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
    –  beneficjenta,
    –  inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego

nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad
nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie bene-
ficjentem rzeczywistym.
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