
        
 

Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym Declaration on Beneficial Owner   

Działając w imieniu i na rzecz: 
 
Acting in the name and on behalf of: 
 

 

nazwa i adres posiadacza rachunku / name and address of the account holder 
 
 
 
 

niniejszym oświadczamy, że poniższe dane dotyczące Beneficjenta 
Rzeczywistego (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku do niniejszego 
Oświadczenia) zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. W 
przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji 
przedstawionych na poniższej liście Beneficjentów Rzeczywistych, 
zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Danske Bank A/S 
S.A. Oddział w Polsce („Bank”) na formularzu udostępnionym przez Bank.  

we hereby confirm that the provided data regarding the Beneficial Owner 
of the account holder (as defined in Appendix hereto) are made in 
accordance and to the best of our knowledge. We shall immediately notify 
Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland (the “Bank”), on a case by case 
basis, about any changes concerning Beneficial Owners of the account 
holder on the form provided by the Bank.   

 

 
1. Beneficjent Rzeczywisty posiadacza rachunku – osoby fizyczne/Beneficial Owner of the account holder- the natural person* 

 
Imię i nazwisko/ Full name 

Ilość udziałów/Number of 

shares 

Data 

urodzenia/ 

Date of birth 

Obywatelstwo/ 

Citizenship 

Adres 

zamieszkania/Res

idential address 

Numer dowodu 

osobistego lub 

paszportu/ID 

card or passport 

number 

PESEL (only 

for Polish 

citizens) 

Czy Beneficjent Rzeczywisty jest 

rezydentem podatkowym w USA? 

Jeśli tak,  prosimy o podanie 

numeru TIN/ 

Is the Beneficial Owner a  US tax 

resident? If yes, please indicateTIN 

number  

       

       

 
2. Beneficjent Rzeczywisty posiadacza rachunku- spółka notowana na rynku regulowanym / Beneficial Owner - company listed on the regulated 

market* 
 

Nazwa firmy/ Company 

name of  

Ilość udziałów/Number of 

shares 

Adres 

siedziby/ 

Address of 

registered 

office 

Numer rejestracji i 

organ rejestrowy (np. 

KRS)/  

Registration number 

and name of the 

register 

REGON/ 

Statistical 

number 

Rynek regulowany na którym 

notowana jest spółka/  

Regulated market where the 

company is listed 

Czy Beneficjent Rzeczywisty jest 

rezydentem podatkowym w USA? 

Jeśli tak,  prosimy o podanie 

numeru TIN/ 

Is the Beneficial Owner a  US tax 

resident? If yes, TIN number must 

be indicated  

      
 
 
 

      
 
 
 

 

 
 

*Na żądanie Banku posiadacz rachunku zobowiązany jest niezwłocznie 

dostarczyć dokumenty  potwierdzające jego strukturę własnościową 

(beneficjenta rzeczywistego) np. kopię wyciągu z KRS, kopię umowy 

spółki/akt założycielski spółki, odpisy z księgi udziałów/ księgi akcyjnej. 

*At the Bank’s request the account holder shall be obliged to immedi-

ately submit documents confirming the ownership structure (beneficial 

owner) of the account holder, e.g. Court Register Extract, a copy of the 

company contract/foundation act, a copy of the book of shares. 

 
 

 

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania posiadacza rachunku/ signatures of persons authorised to represent the account holder  

imię i nazwisko / full name 
 
 
 

podpis / signature 

 
miejscowość, data / place, date 
 

 

Do wypełnienia przez Bank/ To be filled by the Bank 

Weryfikacja identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego na podstawie dokumentu/ Beneficial Owner was verified based on the following document: 
 
KRS/ Court Register Extract 
statut spółki/ company statute 
 
 

dowód tożsamości/ID 
inne ________________________________ 
 
 

miejscowość, data / place, date Podpis pracownika/for the Bank 



 

Załącznik- informacja dodatkowa do oświadczenia o rzeczywistym beneficjencie 

Appendix-  explanatory notes on filling out the declaration on beneficial owner 

 
 
 

 

1. Przez pojęcie „beneficjent rzeczywisty” rozumie się: 

a. osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są 
właścicielami osoby prawnej lub sprawują 
kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę 
fizyczną, w imieniu którego przeprowadzana jest 
transakcja lub prowadzona jest działalność,  

b. osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są 
udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają 
prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w 
wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, 

c. osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują 
kontrolę nad co najmniej 25% majątku w 
przypadku podmiotów, którym powierzono 
administrowanie wartościami majątkowymi oraz 
rozdzielanie takich wartości. 

2. Podmioty zwolnione z identyfikacji osób fizycznych jako 
rzeczywistych beneficjentów: 

a. spółka, której papiery wartościowe są w obrocie 
zorganizowanym podlegająca lub stosująca 
przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie 
ujawniania informacji, 

b. spółka świadcząca usługi finansowe na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo 
państwa równoważnego, 

c. organy władzy publicznej. 

3. Najczęściej występujące struktury własności: 

a. w przypadku spółki nienotowanej na rynku 
regulowanym, będącej spółką córką spółki 
notowanej na rynku regulowanym należy wypełnić 
oświadczenie, aby zidentyfikować spółkę matkę 
oraz rynek regulowany na którym spółka ta jest 
notowana, 

b. w przypadku spółki nienotowanej na rynku 
regulowanym, posiadającej kilku znaczących 
udziałowców lub właścicieli kontrolujących spółkę 
należy wypełnić oświadczenie, aby zidentyfikować 
osoby fizyczne, które są właścicielami lub 
kontrolują osobę prawną bezpośrednio lub 
pośrednio posiadając lub kontrolując udziały, 
akcje lub prawa głosu w wysokości powyżej 25% 
w tej samej osobie prawnej, w tym za pomocą 
pakietów akcji na okaziciela.   

c. w przypadku spółki nienotowanej na rynku 
regulowanym, z rozproszoną strukturą własności  
należy wypełnić oświadczenie, aby zidentyfikować 
członków zarządu.  

 

1. The definition of “beneficial owner” shall read as follows: 

a. the natural person(s) who owns or controls the legal 
entity or has impact on the natural person on  
whose behalf a transaction or activity is being 
conducted, 

b. the natural person(s)  who is the beneficiary of more 
than 25% of the shares or voting rights in the legal 
entity, 

 

c. the natural person(s) who exercises control over at 
least 25% of the property of an entity which 
administers and distributes funds. 

 

2. Entities which are not required to identify the natural persons 
as their beneficial owners: 

a. company listed on a regulated market that is 
subject to disclosure requirements consistent with 
EU legislation,  

b. company providing financial services on the 
territory of European Union or equivalent countries, 

c. public state authorities. 

3. Most commonly found ownership structures: 

a. in the case of a  company not listed on a regulated 
market being the daughter company of the company 
listed on a regulated market the declaration should 
identify the mother company and the regulated 
market where it is listed, 

b. in the case of a company not listed on a regulated 
market with a small number of considerable 
shareholders or owners having control over the 
company the declaration should identify the natural 
person(s) who owns or controls the legal entity 
through direct or indirect ownership or control over 
25% of the shares or voting rights in that legal 
entity, including through bearer share holders 

c. in the case of a company not listed on a regulated 
market with a dispersed ownership structure the 
declaration should identify only the particulars of 
members of the management.  
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