
Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
Na podstawie Art. 8b ust. 3 pkt. 2 w związku z Art. 9 ust. 3 oraz ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2003, Nr 46 poz. 276 z późn. zm.) 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 Services Europe Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa („American Express”). Dane będą przetwarzane w celu wykonania ciążących na administratorze 
danych obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa, w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy o Karty Korporacyjne American Express®. Informujemy, 
iż osobom wymienionym w formularzu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

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.

Instrukcja

Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym

Pełna nazwa Firmy:

NIP: 

1. Przez pojęcie „beneficjent rzeczywisty” rozumie się:

a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej (firmy) lub sprawują nad nią kontrolę (np. jako członkowie zarządu firmy), 
albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność firmy, 

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, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, 

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 beneficjentów rzeczywistych:

a) spółka notowana na rynku regulowanym (giełdzie papierów wartościowych), podlegająca obowiązkom informacyjnym zgodnym z prawodawstwem 
Unii Europejskiej bądź równoważnymi standardami międzynarodowymi, 

b) podmiot świadczący usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego,

c) organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz organy egzekucyjne.

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.
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American Express Services Europe Limited z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), adres: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londyn, SW1W 9AX, 
Zjednoczone Królestwo, jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem spółki 1833139 i licencjonowana i nadzorowana przez Financial Conduct Authority. 
W odniesieniu do działalności oddziału American Express Services Europe Limited w Polsce (adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000366972, Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080009600, REGON 142613563) obowiązują lokalne przepisy, których stosowanie 
może być egzekwowane przez polską Komisję Nadzoru Finansowego.

Declaration regarding the beneficial owner
Pursuant to Art. 8b item 3 point 2 and Art. 9 item 3 and 1 point 1 of the Act dated 16 November 2000 on prevention of money laundering and terrorist financing 
(Journal of Laws 2003, No 46, item 276 as amended) American Express is obliged to determine the ownership structure and identify the beneficial owners of its 
clients. 

The data controller for the data collected using this form is American Express Services Europe Limited sp. z o.o., 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 be advised that the persons listed on the form have the right to 
access their data and the right to correct them.

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

Instruction:

Declaration regarding the beneficial owner

Full company name:

NIP: 

1. The term “beneficial owner” shall mean:

a) a natural person or natural persons who are owners of a legal entity (company) or exercise control over a client (e.g. as members of the management) 
or have an impact on a natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted,

b) a natural person or natural persons who are stakeholders or shareholders or have the voting right at shareholders meetings at the level of above 25% 
within such a legal entity, therein by means of block of bearer shares, 

c) a natural person or natural persons who exercise control over at least 25% of the asset values - in the case of entities entrusted with the 
administration of asset values and the distribution of such assets.

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

a) company listed on a regulated market (stock exchange) that is subject to disclosure requirements consistent with the European Union legislation or 
equivalent international standards, 

b) entity providing financial services, established in the territory of the European Union or equivalent countries,

c) government bodies, local government authorities and enforcement authorities.

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.
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American Express Services Europe Limited has its registered o�ce at Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom. It is registered 
in England and Wales with Company Number 1833139 and is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. For American Express Services Europe Limited’s 
branch activities in Poland (branch address: ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw; branch registered under KRS No.: 0000366972, run by District Court for City of Warsaw, 
XII Commercial Division of National Court Register, NIP: 1080009600, REGON: 142613563), local rules apply which can be enforced by the Polish Financial Supervision 
Authority (Komisja Nadzoru Finansowego).
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Nazwa giełdy papierów wartościowych 
lub organu nadzoru finansowego:

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

% własności:

% własności (jeśli ma zastosowanie):

Kraj:

W przypadku spółki notowanej na giełdzie bądź podmiotu świadczącego usługi finansowe należy podać 
dodatkowe informacje.

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 i 2 jest jednoznaczne z zakończeniem procedury 
identyfikacji beneficjenta rzeczywistego (w takim wypadku proszę nie wypełniać reszty formularza dotyczącej osób fizycznych).

Dane beneficjentów rzeczywistych — osób fizycznych

Imię:
Tak, jak widnieją  
w paszporcie lub 

dokumentach.Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Kod pocztowy: —

Kraj:

PESEL (jeżeli ma zastosowanie):

                                  

Data ważności:

Miasto: 

Rodzaj dokumentu tożsamości 
(dowód osobisty/paszport):

Organ wydający:

Data urodzenia:

Seria i numer:

D D M M R R R R

D D M M R R R R

Obywatelstwo:

% własności (jeśli ma zastosowanie):

Beneficjent rzeczywisty nr 2

Imię:
Tak, jak widnieją  

w paszporcie lub 

dokumentach.Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Kod pocztowy: —

Kraj:

PESEL (jeżeli ma zastosowanie):

                                  

Data ważności:

Miasto: 

Rodzaj dokumentu tożsamości 
(dowód osobisty/paszport):

Organ wydający:

Data urodzenia:

Seria i numer:

D D M M R R R R

D D M M R R R R

Obywatelstwo:

American Express Services Europe Limited z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), adres: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londyn, SW1W 9AX, 
Zjednoczone Królestwo, jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem spółki 1833139 i licencjonowana i nadzorowana przez Financial Conduct Authority. 
W odniesieniu do działalności oddziału American Express Services Europe Limited w Polsce (adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000366972, Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080009600, REGON 142613563) obowiązują lokalne przepisy, których stosowanie 
może być egzekwowane przez polską Komisję Nadzoru Finansowego.

Jeżeli żadna z powyższych opcji nie jest właściwa, prosimy wypełnić załączone Oświadczenie 
o beneficjencie rzeczywistym.

1.

2.

3.

Spółka (lub spółka matka będąca właścicielem co najmniej 75% spółki) jest notowana na giełdzie 
papierów wartościowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie równoważnym.

Podmiot świadczący usługi finansowe.

Organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub organ egzekucyjny.
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Name of the stock exchange or 
the financial supervisory authority:

Name of the listed parent company 
(if applicable):

% of ownership:

Country:

In the case of a listed company or entity providing financial services please provide additional information.

Beneficial Owner 1

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 or 2 is equivalent to the completion of the 
procedure of identification of the beneficial owner (in this case, please do not fill in the rest of the form concerning natural persons).

Details of Beneficial Owners – natural persons

—

                                  

 

 

D D M M Y Y Y Y

D D M M Y Y Y Y

% of ownership (if applicable):

Name:
As they appear
in your passport
or other official
documentationSurname:

Home Address:

Postcode:

Country:

PESEL (if applicable):

Expiration date:

City:

Identity Document / Type
e.g. identity card or passport:

Issuer:

Date of Birth:

Serial Numer:

Citizenship:

% of ownership (if applicable):

Name:
As they appear
in your passport
or other official
documentationSurname:

Home Address:

Postcode:

Country:

PESEL (if applicable):

Expiration date:

City:

Identity Document / Type
e.g. identity card or passport:

Issuer:

Date of Birth:

Serial Numer:

Citizenship:

Beneficial Owner 2

—

                                  

 

 

D D M M Y Y Y Y

D D M M Y Y Y Y

American Express Services Europe Limited has its registered o�ce at Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom. It is registered 
in England and Wales with Company Number 1833139 and is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. For American Express Services Europe Limited’s 
branch activities in Poland (branch address: ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw; branch registered under KRS No.: 0000366972, run by District Court for City of Warsaw, 
XII Commercial Division of National Court Register, NIP: 1080009600, REGON: 142613563), local rules apply which can be enforced by the Polish Financial Supervision 
Authority (Komisja Nadzoru Finansowego).

If none of the above options apply, please complete the enclosed Declaration regarding the beneficial owner. 

1.

2.

3.

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 an equivalent country.

The entity providing financial services.

Government body, local government authority or execution body.
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Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza do: 
American Express Services Europe Limited, sp. z o.o., 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. 

% własności (jeśli ma zastosowanie):

Beneficjent rzeczywisty nr 3

Imię:
Tak, jak widnieją  
w paszporcie lub  

dokumentach.Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Kod pocztowy: —

Kraj:

PESEL (jeżeli ma zastosowanie):

                                  

Data ważności:

Miasto: 

Rodzaj dokumentu tożsamości 
(dowód osobisty/paszport):

Organ wydający:

Data urodzenia:

Seria i numer:

D D M M R R R R

D D M M R R R R

Obywatelstwo:

% własności (jeśli ma zastosowanie):

Beneficjent rzeczywisty nr 4

Imię:
Tak, jak widnieją  

w paszporcie lub  

dokumentach.Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Kod pocztowy: —

Kraj:

PESEL (jeżeli ma zastosowanie):

                                  

Data ważności:

Miasto:  

Rodzaj dokumentu tożsamości 
(dowód osobisty/paszport):

Organ wydający:

Data urodzenia:

Seria i numer:

D D M M R R R R

D D M M R R R R

Obywatelstwo:

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

American Express Services Europe Limited z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), adres: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londyn, SW1W 9AX, 
Zjednoczone Królestwo, jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem spółki 1833139 i licencjonowana i nadzorowana przez Financial Conduct Authority. 
W odniesieniu do działalności oddziału American Express Services Europe Limited w Polsce (adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000366972, Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080009600, REGON 142613563) obowiązują lokalne przepisy, których stosowanie 
może być egzekwowane przez polską Komisję Nadzoru Finansowego.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Firmy

Zapewniamy, że: (i) informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poprawne oraz zobowiązujemy się poinformować 
American Express o wszelkich zmianach; (ii) beneficjenci rzeczywiści zostali poinformowani o przekazaniu ich 
danych do American Express Services Europe Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz o przysługującym im prawie 
dostępu do treści ich danych oraz do ich poprawiania. 
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Please complete and return signed form to:  
American Express Services Europe Limited, sp. z o.o., 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

Beneficial Owner 3

—

                                  

 

 

D D M M Y Y Y Y

D D M M Y Y Y Y

Beneficial Owner 4

—

                                  

 

 

D D M M Y Y Y Y

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

Full Name:

Position held in the Company:

✗

Authorised signature

Date:

✗ D D M M Y Y Y Y

American Express Services Europe Limited has its registered o�ce at Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom. It is registered 
in England and Wales with Company Number 1833139 and is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. For American Express Services Europe Limited’s 
branch activities in Poland (branch address: ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw; branch registered under KRS No.: 0000366972, run by District Court for City of Warsaw, 
XII Commercial Division of National Court Register, NIP: 1080009600, REGON: 142613563), local rules apply which can be enforced by the Polish Financial Supervision 
Authority (Komisja Nadzoru Finansowego).

% of ownership (if applicable):

Name:
As they appear
in your passport
or other official
documentationSurname:

Home Address:

Postcode:

Country:

PESEL (if applicable):

Expiration date:

City:

Identity Document / Type
e.g. identity card or passport:

Issuer:

Date of Birth:

Serial Numer:

Citizenship:

% of ownership (if applicable):

Name:
As they appear
in your passport
or other official
documentationSurname:

Home Address:

Postcode:

Country:

PESEL (if applicable):

Expiration date:

City:

Identity Document / Type
e.g. identity card or passport:

Issuer:

Date of Birth:

Serial Numer:

Citizenship:

We warrant that: (i) the information contained in this document is correct and that we will notify American Express 
of any changes; (ii) beneficial owners have been informed on disclosing their data to American Express Services 
Europe Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce and of their right to access and correct the content of their data.
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