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AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD

Declaration regarding the beneficial owner
Pursuant to the Act dated 1 March 2018 on prevention of money laundering and terrorist financing American Express is obliged to determine the ownership 
structure and to identify the beneficial owners of its clients.

The data controller for the data collected using this form is American Express Europe S.A. Oddział w Polsce, with its registered seat in Warsaw, ul. Chłodna 51, 
00-867 Warszawa (“American Express”). Data will be processed for the purpose of fulfilling the legal obligation of the data controller, in connection with 
the conclusion of the American Express® Corporate Card Agreement. 

Please fill out this form according to the instructions below. American Express is obliged to verify obtained data and reserves the right to request additional
information.

1. The term "beneficial owner" shall mean a natural person or natural persons exercising direct or indirect control over a client through the rights that arise 
from legal or factual circumstances, enabling a decisive influence on actions taken by the client on whose behalf business relationship is established, 
including:

a)  a natural person or natural persons who are holders of shares or voting rights at a general meeting of shareholders exceeding 25 % in that legal person 
(either directly or indirectly - through a stake in another legal entity), whether as a pledgee or user, or on the basis of arrangements with other persons 
entitled to vote;

b) a natural person holding the position of senior managing official of the client in the case of a documented inability to determine natural persons referred 
to in point a).

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

a) company listed on a regulated market (stock exchange) in a European Union member state or in a third country applying equivalent provisions on 
the disclosure of information about the beneficial owner, 

b) a state-owned enterprise or a company with a majority stake of the Treasury, a local government unit or their union,

c) unit of the public finance sector.

3. The most common ownership structures:

a) in the case of a company not listed on a regulated market, which is subsidiary of a company listed on a regulated market (and is owned in at least 75 %),
the declaration should identify the parent company and the regulated market on which it is listed, and indicate the percentage of ownership,

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 those individuals who own or control, either directly or indirectly (through a stake in another legal entity),
over 25 % of the shares or voting rights in that legal entity,

c) in the case of a company not listed on a regulated market, with a dispersed ownership structure, the declaration should identify the particulars of
members of the management, as the persons who exercise control over the company.

Instruction:

Declaration regarding the beneficial owner

Full company name:

NIP: 
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American Express Europe S.A. has its registered o�ce at Avenida Partenón 12-14, 28042 Madrid, Spain. It is registered in Spain in Registro Mercantil de la Provincia 
de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 and is authorised and regulated by Banco de España (reference number 6.837). For American Express Europe 
S.A.’s branch activities in Poland (branch address: ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw; branch registered under KRS No.: 0000733504, run by District Court for City of 
Warsaw, XII Commercial Division of National Court Register, NIP: 1070041140, REGON: 380471469), local rules apply which can be enforced by the Polish 
Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego).

Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
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Na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu American Express obowiązana jest do 
ustalenia struktury własności oraz identyfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych swoich klientów.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą niniejszego formularza jest American Express Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa („American Express”). Dane będą przetwarzane w celu wykonania ciążących na administratorzedanych obowiązków 
wynikających z ww. przepisów prawa, w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy o Karty Korporacyjne American Express®. 

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgodnie z poniższą instrukcją. American Express obowiązana jest do weryfikacji uzyskanych danych i zastrzega
sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji.

1. Przez pojęcie "beneficjent rzeczywisty" rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem 
poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na 
czynności lub działania podejmowane przez klienta, w imieniu którego nawiązywane są stosunki gospodarcze, w tym:

a) 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 (bezpośrednio lub pośrednio - poprzez udziały w innej osobie prawnej), także jako zastawnik albo użytkownik, lub 
na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu; 

b) osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia osób fizycznych określonych 
w punkcie a).

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

a) spółka notowana na rynku regulowanym (giełdzie papierów wartościowych) w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim 
stosującym równoważne przepisy dotyczące ujawniania informacji o beneficjencie rzeczywistym,

b) przedsiębiorstwo państwowe albo spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub ich związek,

c) jednostka sektora finansów publicznych.

3. Najczęściej występujące struktury własności:

a) w przypadku spółki nienotowanej na rynku regulowanym, ale będącej spółką córką spółki notowanej na rynku regulowanym (posiadaną w co najmniej 
75 %), należy wypełnić oświadczenie, aby zidentyfikować spółkę matkę oraz rynek regulowany, na którym spółka ta jest notowana, a także określić 
stopień własności,

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 (firmę), bezpośrednio lub pośrednio 
(poprzez udziały w innej osobie prawnej), posiadając lub kontrolując udziały, akcje lub prawa głosu w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej,

c) w przypadku spółki nienotowanej na rynku regulowanym, z rozproszoną strukturą własności, należy wypełnić oświadczenie, aby zidentyfikować 
osoby pełniące najwyższe stanowiska kierownicze (np. członków zarządu) jako osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad firmą.

Instrukcja

Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym

Pełna nazwa Firmy:

NIP: 

KARTA KORPORACYJNA AMERICAN EXPRESS®
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W odniesieniu do działalności oddziału American Express Europe S.A. w Polsce (adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000733504, Sąd Rejonowy dla 
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może być egzekwowane przez polską Komisję Nadzoru Finansowego.
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Name of the stock exchange:

Name of the listed parent company
(if applicable):

% of ownership:

Country:

In the case of a listed company please provide additional information.

If none of the above options apply, please provide below Details of Beneficial Owners - natural persons.

Please provide information on the ownership structure of the Company. Please select the appropriate box (if applicable).

Selecting one of the following three options and providing additional information for option 1 is equivalent to the completion of the procedure 
of identification of the beneficial owner (in this case, you are not required fill in the rest of the form concerning natural persons).

The company (or the parent company that owns at least 75% of the company) is listed on the stock 
exchange in a European Union member state or in a third country applying equivalent provisions on the 
disclosure of information about the beneficial owner.

A state-owned enterprise or a company with a majority stake of the Treasury, a local government unit or 
their union.

Unit of the public finance sector.

Details of Beneficial Owners – natural persons

 

 
 

—  
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Beneficial Owner 1

shareholder/voting right holder

senior managing official

Name:

Type of beneficial owner:

As they appear
in your passport
or other official
documentationSurname:

Home address (optional):

Postcode:

PESEL (if applicable):

City:

Date of Birth:

Citizenship:

Beneficial Owner 2

shareholder/voting right holder

senior managing official

Name:

Type of beneficial owner:

As they appear
in your passport
or other official
documentationSurname:

Home address (optional):

Postcode:

PESEL (if applicable):

City:

Date of Birth:

Citizenship:

  

 

—  

 

 

D D M M Y Y Y Y

  

 

1.

2.

3.

Bene�cial Owner_Company__Feb2019
American Express Europe S.A. has its registered o�ce at Avenida Partenón 12-14, 28042 Madrid, Spain. It is registered in Spain in Registro Mercantil de la Provincia 
de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 and is authorised and regulated by Banco de España (reference number 6.837). For American Express Europe 
S.A.’s branch activities in Poland (branch address: ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw; branch registered under KRS No.: 0000733504, run by District Court for City of 
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% of ownership (if applicable)

Country of residence:

% of ownership (if applicable)

Country of residence:
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Nazwa giełdy papierów wartościowych:

Nazwa notowanej na giełdzie spółki matki 
(jeśli ma zastosowanie):

% własności:

Kraj:

W przypadku spółki notowanej na giełdzie należy podać dodatkowe informacje.

Jeżeli żadna z powyższych opcji nie jest właściwa, prosimy podać poniżej Dane beneficjentów rzeczywistych - 
osób fizycznych.

Beneficjent rzeczywisty nr 1

Prosimy o udzielenie informacji na temat struktury własnościowej Firmy. Należy zaznaczyć odpowiednie pole (jeśli dotyczy). 

Wybór jednej z trzech poniższych opcji wraz z uzupełnieniem dodatkowych danych dla opcji 1 jest jednoznaczne z zakończeniem procedury 
identyfikacji beneficjenta rzeczywistego (w takim wypadku nie muszą Państwo wypełniać reszty formularza dotyczącej osób fizycznych).

Spółka (lub spółka matka będąca właścicielem co najmniej 75 % spółki) jest notowana na giełdzie 
papierów wartościowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim stosującym 
równoważne przepisy dotyczące ujawniania informacji o beneficjencie rzeczywistym.

Przedsiębiorstwo państwowe albo spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostka 
samorządu terytorialnego lub ich związek.

Jednostka sektora finansów publicznych.

udziałowiec/akcjonariusz/posiadacz prawa głosu

osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze

Dane beneficjentów rzeczywistych — osób fizycznych

Imię:

Rodzaj beneficjenta rzeczywistego:

 

 
 

Tak, jak widnieją 
w paszporcie lub
innych oficjalnych 
dokumentach.

Nazwisko:

Adres zamieszkania (opcjonalnie):

Kod pocztowy: —  

PESEL (jeżeli ma zastosowanie):  

Miasto: 

Data urodzenia: D D M M R R R R

Obywatelstwo:

  

Beneficjent rzeczywisty nr 2

udziałowiec/akcjonariusz/posiadacz prawa głosu

osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze

Imię:

Rodzaj beneficjenta rzeczywistego:

 

Tak, jak widnieją 
w paszporcie lub
innych oficjalnych 
dokumentach.

Nazwisko:

Adres zamieszkania (opcjonalnie):

Kod pocztowy: —  

PESEL (jeżeli ma zastosowanie):  

Miasto: 

Data urodzenia: D D M M R R R R

Obywatelstwo:

  

 

KARTA KORPORACYJNA AMERICAN EXPRESS®

% własności (jeśli ma zastosowanie)

Państwo zamieszkania:

% własności (jeśli ma zastosowanie)

Państwo zamieszkania:

1.

2.

3.
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American Express Europe S.A. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), adres: Avenida Partenón 12-14, 28042, Madryt, Hiszpania, jest zarejestrowana w Hiszpanii 
w Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 i licencjonowana i nadzorowana przez Banco de España (numer ref. 6.837). 
W odniesieniu do działalności oddziału American Express Europe S.A. w Polsce (adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000733504, Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1070041140, REGON 380471469) obowiązują lokalne przepisy, których stosowanie 
może być egzekwowane przez polską Komisję Nadzoru Finansowego.
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Beneficial Owner 3

shareholder/voting right holder

senior managing official

Name:

Type of beneficial owner:

As they appear
in your passport
or other official
documentationSurname:

Home address (optional):

Postcode:

PESEL (if applicable):

City:

Date of Birth:

Citizenship:

Beneficial Owner 4

shareholder/voting right holder

senior managing official

Name:

Type of beneficial owner:

As they appear
in your passport
or other official
documentationSurname:

Home address (optional):

Postcode:

PESEL (if applicable):

City:

Date of Birth:

Citizenship:

We warrant that the information contained in this document is correct and that we will notify American Express 
of any changes.

Please complete and return signed form to:
American Express Europe S.A. Oddział w Polsce, Dział Karty Korporacyjnej, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. 
In case of questions please contact Customer Service Team – phone number: +48 22 581 5222.

Authorised signatures

 
 

 

 
 

 

Full Name:

Position held in the Company:

✗

Authorised signature

Date:

✗ D D M M Y Y Y Y

Full Name:

Position held in the Company:

✗

Authorised signature

Date:

✗ D D M M Y Y Y Y

—  

 

 

D D M M Y Y Y Y

 

 
 

—  
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de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 and is authorised and regulated by Banco de España (reference number 6.837). For American Express Europe 
S.A.’s branch activities in Poland (branch address: ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw; branch registered under KRS No.: 0000733504, run by District Court for City of 
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% of ownership (if applicable)

Country of residence:

% of ownership (if applicable)

Country of residence:

3

Zapewniamy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poprawne oraz zobowiązujemy się 
poinformować American Express o wszelkich zmianach.

Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza do: 
American Express Europe S.A. Oddział w Polsce, Dział Karty Korporacyjnej, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem +48 22 581 5222. 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Firmy

 
 

 

 
 

 

Imię i nazwisko:

Stanowisko zajmowane w spółce:

✗

Podpis osoby upoważnionej

Data:

✗ D D M M R R R R

Imię i nazwisko:

Stanowisko zajmowane w spółce:

✗

Podpis osoby upoważnionej

Data:

✗ D D M M R R R R

KARTA KORPORACYJNA AMERICAN EXPRESS®

Beneficjent rzeczywisty nr 3

udziałowiec/akcjonariusz/posiadacz prawa głosu

osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze

Imię:

Rodzaj beneficjenta rzeczywistego:

Tak, jak widnieją 
w paszporcie lub
innych oficjalnych 
dokumentach.

Nazwisko:

Adres zamieszkania (opcjonalnie):

Kod pocztowy: —  

PESEL (jeżeli ma zastosowanie):  

Miasto: 

Data urodzenia: D D M M R R R R

Obywatelstwo:

 

 
 

Beneficjent rzeczywisty nr 4

udziałowiec/akcjonariusz/posiadacz prawa głosu

osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze

Imię:

Rodzaj beneficjenta rzeczywistego:

Tak, jak widnieją 
w paszporcie lub
innych oficjalnych 
dokumentach.

Nazwisko:

Adres zamieszkania (opcjonalnie):

Kod pocztowy: —  

PESEL (jeżeli ma zastosowanie):  

Miasto: 

Data urodzenia: D D M M R R R R

Obywatelstwo:

 

% własności (jeśli ma zastosowanie)

Państwo zamieszkania:

% własności (jeśli ma zastosowanie)

Państwo zamieszkania:
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