
                     

 
 

Załącznik nr 5 
do „Instrukcji  przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  

w BPS Leasing S.A.” 

Oświadczenia Wnioskodawcy 
związane z przepisami ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  

1. Oświadczam, iż wg mojej najlepszej wiedzy: 

1) beneficjentem rzeczywistym1 Wnioskodawcy jest/są: 
 

Lp. 

Dane obowiązkowe Dane uzupełniające 

Imię i nazwisko 
Rodzaj 

powiązania/ 
funkcja 

Obywatelstwo 
PESEL/data 
urodzenia 
jeśli brak 

Rodzaj, seria, 
numer dok. 
tożsamości 

Adres 
zamieszkania 

 

Państwo 
urodzenia 

 

1.  
 

      

 

2.  
 

      

 

3.  
 

      

 

4.  
 

      

 

2) wśród osób: wchodzących w skład organów statutowych (członek zarządu, rady nadzorczej), udziałowców/właścicieli 
Wnioskodawcy o udziałach powyżej 25% , ww. beneficjentów rzeczywistych a także wśród ich członków rodziny i osób znanych 
jako bliscy współpracownicy, są (lub były w okresie ostatnich 12 m-cy) osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne 
(PEP)2:    NIE        TAK (kto?) ________________________________________ 

2. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

Doradca Bankowy Klienta/Specjalista BPS Leasing S.A.: 
 
 
 
__________________________________________________ 
Imię, Nazwisko   data odbioru 
 
 
 
___________________________________________________ 
Oddział Banku/BPS Leasing S.A.   Telefon 

Wnioskodawca 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
         Pieczęć firmowa 

 
________________________ 

Miejscowość, data 
 

 
 

 
 
 

_____________________ 
Podpisy reprezentantów 

Wnioskodawcy/Poręczyciela* 

 

 
1 Beneficjentem rzeczywistym, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jest każda osoba fizyczna 

sprawująca 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, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest 
przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:   
a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegając ym wymogom ujawniania informacji 

wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego: 
– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, 
– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, 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 n iż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, 

lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie 
porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości, lub 

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych 
określonych w tiret pierwsze–czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 

b) w przypadku trustu: 
– założyciela, 
– powiernika, 
– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, 
– beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub 

działa trust, 
– inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze–piąte, 

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli 
nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym. 

 

2 Osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP), w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11) ww. ustawy są osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące 
znaczące funkcje publiczne, w tym:  
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,  
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,  
c) członków organów zarządzających partii politycznych, 
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów 

nadzwyczajnych, 
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, 
f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich, 
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej. 
Szczegółowy wykaz PEP zawarty jest w aktualnym Rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi 
stanowiskami politycznymi. 


