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Deklaracja Rzeczywistego Beneficjenta
Informacja o właścicielu i sprawowanej kontroli
Beneficial Owner means any natural person who alone or together with other natural persons ultimately owns or controls the Customer or the natural person(s) on whose behalf a transaction or activity is being conducted.  Please note that the full definition of a Beneficial Owner is found on the last page.  For information regarding how SEB processes personal data see last page.
Customer
Section 1. Beneficial Owner/Controlling Person (-s)
A.         Trust, similar Legal Arrangement or Foundation
Is the Customer or legal entity/arrangement that directly or indirectly owns/controls more than 25%* of the shares or votes in theCustomer or controls the Customer in other manner:
- a trust or legal arrangement similar to trust
- Foundation or similar legal entity
Section 1.A.1.         If a trust or legal arrangement similar to a trust directly or indirectly owns/controls         the Customer
ALL (as applicable) persons need to be appointed as Beneficial Owners in line with the list below: 
1.         the settlor,2.         the trustee,3.         the protector, if any,
4.         the beneficiaries or- where the individuals benefiting from the trust or entity have yet to be determined, the class of persons in         whose main interest the trust is set up or operates,5.         other person exercising control over the trust,6.         other natural person who has rights or responsibilities equivalent to those referred to in indents 1-5.
Section 1.A.1. If  a legal entity such as a foundation directly or indirectly owns/controls the Customer
Section 1.A.1.         If a trust or legal arrangement similar to a trust or a legal entity such as a foundation         directly or indirectly owns/controls the Customer
Section 1.A.2. Beneficial Owner/Controlling Person(-s) of a trust or legal arrangement similar to trust
Please choose as applicable (see definition of Beneficial Owner at the last page)
Is the person identified as beneficial owner/controlling person customer of the bank?
Does the identified natural person have (or during the past 18 months had) an assignment as a Politically Exposed Person (PEP)or have a relation with such a person? (For definition see last page)
Politically Exposed Person (PEP) - for definition see last page
Type of PEP
Relation to PEP
State each country where the beneficial owner is liable to pay or file taxes including corresponding Taxpayer Identification Number (TIN)
Applicable in German
The Beneficial Owner(s)/Senior Managing Official(s) identified in this form (Select one of the below):
Applicable in Russia
Migration card (for non-resident)
Visa or similar document (for non-resident)
Section 1.A.3. Beneficial Owner/Controlling Person(-s) of a foundation
Guidance
Is there any individual(s) that is beneficiary or person in whose interest the foundation has been set up, holds more than 25%* of the assets or controls the foundation?
ALL (as applicable) persons need to be appointed as Beneficial Owners in line with the list below:
-         any natural person(s) exercising ultimate control over the foundation by means of direct or indirect ownership of over 25% or          by other means (e.g. by the possibility to appoint or dismiss more than half of the members of the board of directors or person(s)         with similar ranking function/controlling powers or due to agreement, articles of incorporation or similar can exercise ultimate         control) 
-         the beneficiaries; or where the individuals benefiting from the legal arrangement or entity have yet to be determined, the class          of persons in whose main interest the legal arrangement or entity is set up or operates 
-         member(s) or board of directors or person(s) with similar ranking function/controlling powers 
-         representative(s) of other legal entity that is the administrator(s)/manger(s) for the foundation
-         member(s) of the board of directors and all members of the supervisory/administrative board (applicable in Finland) 
Please choose as applicable (see definition of Beneficial Owner at the last page):
Is the person identified as beneficial owner/controlling person customer of the bank?
Does the identified natural person have (or during the past 18 months had) an assignment as a Politically Exposed Person (PEP)or have a relation with such a person? (For definition see last page)
Politically Exposed Person (PEP) - for definition see last page
Type of PEP
Relation to PEP
State each country where the beneficial owner is liable to pay or file taxes including corresponding Taxpayer Identification Number (TIN)
Applicable in Germany:
The Beneficial Owner(s)/Senior Managing Official(s) identified in this form (Select one of the below)
Applicable in Russia
Migration card (for non-resident)
Visa or similar document (for non-resident)
B.         Is there a Beneficial Owner, i.e. any natural person(s) who directly or indirectly Owns or Controls          the Customer alone or together with Closely Related?
Guidance 
Control of the Customer means
any form of direct or indirect holding of rights held by natural person(s) that separately or jointly taking into consideration any legal or factual circumstances enable having a decisive influence over activities or actions undertaken by the Customer.
Closely related means
1. The spouse, or a person considered to be equivalent to a spouse
2. The children and their spouses, or person considered to be equivalent to a spouse
3. The parent of 
Indications for holding ultimate control of a legal entity by a natural person(s)
1. A shareholding, ownership interest or membership rights through which more than 25%* of the shares/ownership rights/votes in          the Customer are controlled,
2.         a right to appoint or dismiss more than half of the members of the board of directors or person(s) with similar ranking function/controlling         powers, or
3. due to agreement, articles of incorporation or similar can exercise ultimate control in accordance with item 1 or 2
If a natural person is deemed to ultimately control one or more legal entities that control another legal entity in accordance with item 1-3 above, this natural person is also deemed to ultimately control the latter legal entity.
Section 1.B.1. Beneficial Owner
Is the person identified as beneficial owner customer of the bank?
Does the identified natural person have (or during the past 18 months had) an assignment as a Politically Exposed Person (PEP)or have a relation with such a person? (For definition see last page)
Politically Exposed Person (PEP) - for definition see last page
Type of PEP
Relation to PEP
State each country where the beneficial owner is liable to pay or file taxes including corresponding Taxpayer Identification Number (TIN)
Applicable in Germany
The Beneficial Owner(s)/Senior Managing Official(s) identified in this form (Select one of the below):
Applicable in Russia
Migration card (for non-resident)
Visa or similar document (for non-resident)
Section 1.B.2: Senior managing official(s) of Customer
Guideline regarding Senior managing official identified as Beneficial Owner:  
If no person was identified in sections 1 A, 1 B1, the requirement is to identify the senior managing official(s) as beneficial owner. 
SEB may require that all Senior managing officials/board directors are identified herein using risk based approach and/or if local regulations require so.
A Senior managing official means an individual with significant responsibility for managing the Customer (e.g. a Chairman of the Board of Directors, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Managing Member, General Partner, President, Vice President, Treasurer or person with similar ranking/controlling powers).
Examples
-         If the Customer has a board of directors/management board with a Chairman (or person with similar ranking/controlling powers)           this person should be identified, and/or
-         if the Customer has a CEO (or person with similar ranking/controlling powers) this person should be identified
-         If the Customer only has a board and none of the members has been assigned as Chairman (or person with similar ranking/controlling         powers) and the Customer does not have a CEO (or person with similar ranking/controlling powers) all persons in the board should be         identified.
-         Signatory powers in the corporate registers/articles of associations may also be of relevance in establishing how many persons may         need to be identified as Senior managing official(s).The mere fact that a member of the board or listed Proxy holder is registered in         the company register with signatory powers should not alone classify such individual as senior managing official(s).
SEB Denmark: Appointment of Senior Managing Official according to "Erhvervsstyrelsens vejledning: Reelle ejere, vejledningen handler om reelle ejere, her-under hvem, hvad og hvor der skal registreres"
SEB Finland: The Whole board, CEO or Equivalent senior management position (if the person  has actual controlling power) should be appointed as Senior Managing Official(s)
SEB Russia: Only CEO may be considered Senior managing official(s)
SEB Germany: All directors to be considered Senior managing official(s)
SEB Poland: All Board members to be considered Senior managing official(s)
Is the person identified as senior managing official customer of the bank?
Does the identified natural person have (or during the past 18 months had) an assignment as a Politically Exposed Person (PEP)or have a relation with such a person? (For definition see last page)
Politically Exposed Person (PEP) - for definition see last page
Type of PEP
Relation to PEP
State each country where the beneficial owner is liable to pay or file taxes including corresponding Taxpayer Identification Number (TIN)
Applicable in Germany
The Beneficial Owner(s)/Senior Managing Official(s) identified in this form (Select one of the below):
Applicable in Russia
Migration card (for non-resident)
Visa or similar document (for non-resident)
Section 2. Other ownership or control structure of Customer
If the ownership or control is exercised through one or more legal entities, describe the ownership or control structure using a
diagram or by attaching an Organizational Structure Chart. State the name, TIN, country  of registration and ownership/control
interest (as percentage) of each legal entity and/or natural person(s). If the ownership or control is exercised through one legal entity, please fill in the required information in this section.
Organisation Chart enclosed (mandatory)
Is the ownership or control exercised through more than one legal entity?
State the company's source of wealth and source of funds (mandatory if PEP has been identified in previous sections)***
Section 3. Signatures and confirmation of authorized signatories
I/We hereby certify that the information above is accurate and truthful and acknowledge that providing wrongful information may be subject to criminal liability under certain jurisdictions. We undertake to immediately inform the companies in the SEB Group of which we are a customer in the event of any change in these circumstances. We also cerfify that the individuals whose personal data has been collected are informed about the collection and scope of collected data by the Company and SEB as well as the manner and purpose of processing personal data by SEB. 
Independent verification (upon request by SEB)to be completed by an accountant, lawyer or company secretary (unless the latter is a beneficial owner)
Information about processing of personal data and sharing 
of data within the SEB Group
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) - SEBCorporate ID no. 502032-9081106 40 StockholmTelephone +46 (0)771-365 365
For SEB's privacy policy, with complete information about SEB's processing of personal data, please see https://sebgroup.com/site-assistance/privacy-policy/information-about-skandinaviska-enskilda-banken-abs-processing-of-personal-data.
Alternatively, you may request to receive the information by post from SEB.
Below follows a summary of how SEB is handling your personal data and
your rights.Collection of personal dataPersonal data is provided and obtained before and in connection with the initiation of a customer relationship and entering of an agreement and/or authorisation of an assignment, or otherwise in connection with a customer relationship. When contacting SEB by phone these conversations will be recorded.PurposesSEB processes the personal data for the following purposes deemed necessary as follows:-         Entering into, administration and fulfilment of agreements, including         advice-          for fulfilment of obligations according to law, other regulations or         decisions by public authorities -         for the purposes of the prevention of money laundering and terrorist         financing as a matter of public interest 
Personal data may for the specified purposes, and with bank secrecy regulations taken into account, sometimes be disclosed to other legal entities within the SEB Group or to companies which the SEB Group collaborates with, both inside and outside the EU/EEA.Your rightsYou have the right to receive information about personal data concerning you that are being processed by SEB, meaning that you are entitled to a register extract.
You may also contact SEB, if you wish to:a)         request rectification of inaccurate or incomplete personal data,b)         request erasure or restriction of processing of personal data,c)         object to the processing of personal data, ord)         retrieve the personal data that you have provided to SEB yourself,         where the processing is based on a contract or consent, and, where         technically feasible, have the data transmitted directly to another         controller (data portability).
Information about SEB’s processing of personal data etc. in accordance with the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679)ControllerYour request and/or objection as per the above will be assessed by SEB on a case-by-case basis.
If you wish to obtain information, or have a request as set out above, please send or hand in a request to SEB, Dataskydd, 106 40 Stockholm, Sweden, or contact SEB at the phone number above. In the same manner you may notify SEB that you do not wish to receive direct marketing.Data protection officerSEB has designated a data protection officer, whose task is to monitor SEB's compliance with the regulations concerning protection of personal data.
The data protection officer shall fulfil his or her duties independently in relation to SEB. You may contact the data protection officer at SEB, Dataskyddsombud, 106 40 Stockholm, Sweden.DefinitionsDefinitions & Requirements in accordance with the Swedish Act on registration of Beneficial Owners (Swedish: Lag om registrering av huvudmän) and the Swedish Act on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism (Swedish:  Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism and other local legislation as applicable depending on with which SEB site the Client has or enters into a relationship with)
I. Beneficial Owner refers to:1.         any natural person(s) who alone or together with other natural         person(s) ultimately owns or controls the Customer or2.         the natural person(s) on whose behalf a transaction or activity is         being conducted
Unless the circumstances in an individual case indicate otherwise, a natural person is considered to be the beneficial owner if he or she is subject to a presumption of control according to section II-IV.II. A natural person is considered to be exercising ultimate control of a legal entity if he or she1.         controls more than 25%* of the total number of votes due to the         possession of shares, other interests, or membership,2.         has the right to appoint or dismiss more than half of the members of         the board of directors or person(s) with similar ranking function/         ontrolling powers, or3.         has the ability to exercise control in accordance with item 1 or 2 due         to agreement with owner(s), member(s), or the legal person itself, or         regulations in the articles of association, a general agreement or         based on other equivalent documents.
If a natural person is considered to be exercising ultimate control of one or more legal entities, which in turn exercise control of another legal entity in accordance with the above items, he or she is considered to also be exercising ultimate control of the second entity.III. A natural person is considered to be exercising ultimate control of a legal person if he or she, together with one or more Closely related, is able to control a legal person in accordance with the provisions of section II.
The term “Closely related” applies to the spouse, registered partner, domestic partner (a person considered to be equivalent to a spouse), parents and children as well as the children’s spouses, registered partners or domestic partners (a person considered to be equivalent to a spouse).IV. A natural person is, in addition to the provisions of sections II. and III., considered to be exercising ultimate control of a foundation if he or she1.         is a member of the board of directors or an equivalent official, or2.         represents a separate legal entity which is a trustee of the         foundation.
A natural person is considered to be who the foundation acts on behalf of, if he or she, according to the foundation deed, may receive a significant share of the foundation’s distributed funds.V. A natural person is considered to be the beneficial owner of a trust or similar legal arrangement if he or she1.         is the settlor2.         is the trustee or, if the trustee is a legal entity, a representative of the         trustee3.         is the protector4.         is the beneficiary or belongs to the circle of beneficiaries, or5.         otherwise exercises ultimate control over the trust or legal         arrangement.VI. Senior Managing Official refers to; the chairman of the board, the CEO, or another equivalent senior managing official to be identified as beneficial owner if the Customer is a legal entity and the measures taken reveal that the entity does not have a beneficial owner or SEB has reason to believe that the individual in question identified as beneficial owner is not the beneficial owner.VII. PEP "Politically Exposed Person" means a natural person who is or during the past 18 months has been entrusted with prominent public functions; the term includes the immediate Family Members or Persons known to be Close Associates of such persons and includes the following:(a)         heads of State, heads of government, ministers and deputy or         assistant ministers;(b)          members of parliament or similar legislative bodies;(c)          members of the governing bodies of political parties;(d)          members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-         level judicial bodies, the decisions which are not subject to further         appeal, except in exceptional circumstances;(e)          members of courts of auditors or of the boards of central banks;(f)          ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the         armed forces;
Information about processing of personal data and sharing of data within the SEB Group, cont.
(g)         members of the administrative, management or supervisory bodies         of State owned enterprises;(h)          directors, deputy directors and members of the board or equivalent         function of an international organisation.
No public function referred to in points (a) to (h) shall be understood as covering middle-ranking or more junior officials;
"Family members" includes the following:(a)         the spouse, or a person considered to be equivalent to a spouse, of a         politically exposed person;(b)          the children and their spouses, or persons considered to be         equivalent to a spouse, of a politically exposed person;(c)          the parents of a politically exposed person;"Persons known to be close associates" means:(a)         natural persons who are known to have joint beneficial ownership of         legal entities or legal arrangements, or any other close business         relations, with a politically exposed person;(b)         natural persons who have sole beneficial ownership of a legal entity         or legal arrangement which is known to have been set up for the de         facto benefit of a politically exposed person.*Hong KongBeneficial owner in relation to a corporation as individual who(a)         owns or controls, directly or indirectly, including through a trust or         bearer share holding, not less than 10% of the issued share capital         of the corporation;(b)         is, directly or indirectly, entitled to exercise or control the exercise of         not less than 10% of the voting rights at general meetings of the         corporation; or(c)         exercises ultimate control over the management of the corporation.** SEB Branches/subsidiaries
SEB DenmarkSkandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial af SkandinaviskaEnskilda Banken AB (publ.), SverigePostboks 1000900 København C, Denmark
SEB ChinaSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Shanghai branchUnits 3301-05 & 15-16, 33/F,Two IFC, Shanghai IFC,8 CenturyAvenue,Pudong New Area,Shanghai 200120, P.R. China
SEB NorwaySkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) OslofilialenFilipstad Brygge 1N-0252 Oslo, Norway
SEB FinlandSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki BranchEteläesplanadi 1800130 Helsinki, Finland
SEB GermanySkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt BranchStephanstr. 14-1660313 Frankfurt, GermanyDSK Hyp AGStephanstr. 14-1660313 Frankfurt, Germany
SEB Hong KongSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Hong Kong BranchSuites 1701-1709, 17/F Jardine House1 Connaught Place, Central Hong Kong
SEB UKSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) London branchOne Carter LaneLondon EC4V 5AN, UK
SEB PolandSkandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) -Oddział w Polsceul. Złota 5900-120 Warsaw, Poland
SEB RussiaSEB Bank JSC11 Mikhailova streetSt. Petersburg 195009, Russia
SEB UkrainePJSC "Corporate Bank"7 Mikhailovskaya Str.Kyiv 01001 Ukraine
*** Source of Funds and WealthSource of funds: Refers to the origin of the funds involved in the business relationship. It refers to the activity that generated the funds to be used in the business relationship, e.g. salary payments or sales proceeds, as well as the means through which the customer’s funds were transferred.
Source of Wealth: Describe how the customer acquired its total wealth. E.g. savings, income, profits, share sale, property sale, inheritance, loan, gift or other sources.****PolandBeneficial Owner means a natural person who directly or indirectly controlling the customer through possessed rights which result from legal or factual circumstances enabling the decisive influence on the activities undertaken by the customer or any natural person on whose behalf economic relationship is being established or an occasional transaction is being conducted, including:(a)         in case of legal entity other than a company whose securities are         admitted to trading on a regulated market subject to the         requirement of disclosing the information under the provisions of         law of the European Union or corresponding provisions of law of         third countries:         -         a natural person being a shareholder who is entitled to the                  ownership of more than 25% of the general number of shares of                  this legal entity,         -         a natural person holding more than 25% of the general number                  of votes in the constituting body of this legal entity, also as the                  pledgee or usufructor or on the basis of arrangements with other                  entitled to vote,         -         a natural person controlling the legal entity or legal entities who                  are jointly entitled to the ownership more than 25% of the general                  number of shares of the customer or jointly holding more than                  25% of the general number of votes in the customer’s body, also                  as a pledgee or usufructuary or on the basis of arrangements with                  other entitled to vote,         -         a natural person controlling the legal entity through holding rights                  mentioned in art. 3 item 1 point 37 of the Accounting Act dated                  29 September 1994, or         -         a natural person holding the senior managing official position in                  case of a documented lack of possibility to verify the identity or                  doubts regarding the identity of the natural persons described in                  indents one, two, three and four and in case of lack of suspicion of                  money laundering or financing of terrorism,(b)         in the case of trusts:         -         the settlor,         -         the trustee,         -         the protector, if any,         -         the beneficiaries or- or- where the individuals benefiting from the                  trust or entity have yet to be determined, the class of persons in                  whose main interest the trust is set up or operates,         -         other person exercising control over the trust,         -         other natural person who has rights or responsibilities equivalent                  to those referred to in indents 1-5,(c)         in case the natural person conducting an economic activity towards         which there is lack of grounds or circumstances indicating the fact of         exercising control by other natural person or natural persons it is         deemed that such customer is also the beneficial owner.Politically Exposed Person (PEP) means natural persons, excluding groups of middle and lower positions, prominent public function or holding the prominent public position, including:(a)         heads of State, heads of government, ministers and deputy         ministers, secretary of state, undersecretary of state,(b)         members of parliament or similar legislative bodies,(c)         members of the governing bodies of political parties,(d)         members of supreme courts, constitutional courts or other high-level         judicial bodies, the decisions of which are not subject to further         appeal, except extraordinary procedures,(e)         members of courts of auditors or of the boards of central banks,(f)         ambassadors, chargés d’affaires and high-ranking officers in the         armed forces,(g)         members of the administrative, management or supervisory bodies         of State owned enterprises, the companies with a States ownership         in which more than a half of shares belongs to the State or other         State owned legal entities,(h)         directors, deputy directors and members of the bodies or persons         holding an equivalent function in this organisations,(i)         the chief of the supreme authority and the central state bodies, the         chiefs of the voivodeship authorities (j)         other persons acting public functions or positions in state bodies or         central government administration bodies.
Information about processing of personal data and sharing of data within the SEB Group, cont.
The Minister of Finance shall define the list of national public positions and functions which shall be the political positions having regard to the nature of the tasks performed and their importance for the prevention of money laundering and terrorist financing.Family Members of the Politically Exposed Person (PEP) mean the following:(a)         the spouse or a person cohabitating with a politically exposed         person;(b)         the children of the  a politically exposed person and its spouse or         person cohabitating with it;(c)         the parents of a politically exposed person.
Persons known to be Close Associates of the Politically Exposed Person (PEP) means:(a)         natural persons being the only beneficial owner of the legal entities,         organisational units not having the legal personality or trusts jointly         with the Politically Exposed Person or having with such a person         other close relationships connected with the conducted economic         activity,  (b)         natural persons being the sole beneficial owner of the legal entities,         organisational units not having the legal personality or trust which is         known to have been set up for the factual benefit of a politically         exposed person.
Trust means a legal relationship subject to foreign law arising out of a legal event, agreement or arrangement, including a set of such events  or legal activities, under which a transfer of an ownership or possession  of the assets to the trustee for the purpose of fiduciary management of the assets and making them available to the beneficiaries of this  relationship is made.
Beneficjent Rzeczywisty oznacza dowolną osobę (-y) fizyczną (-e), która (-e) osobno lub łącznie z inną osobą jest (są) ostatecznym (-mi) właścicielem (-ami) lub sprawuje (-ą) ostateczną kontrolę nad Klientem lub osoba (-y) fizyczna (-e), w imieniu której (-ych) transakcja lub czynność jest przeprowadzana.  Zwracamy uwagę, że pełna definicja Beneficjenta Rzeczywistego jest umieszczona na ostatniej stronie.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SEB są umieszczone na ostatniej stronie.
Klient
Część 1. Beneficjent Rzeczywisty/Osoba (-y) Sprawująca (-e) Kontrolę
A.         Trust, podobne Porozumienie Prawne lub Fundacja
         Czy Klient lub podmiot prawny/porozumienie prawne, które bezpośrednio lub pośrednio posiada/sprawuje kontrolę nad więcej niż         25%* udziałów/akcji  lub praw głosu w Kliencie lub sprawuje kontrolę nad Klientem w inny sposób jest:
         - trustem lub porozumieniem prawnym podobnym do trustu 
         - fundacją lub podobnym podmiotem prawnym? 
Część 1.A.1.         Jeśli trust lub porozumienie prawne podobne do trustu bezpośrednio lub pośrednio          jest właścicielem/sprawuje kontrolę nad Klientem:
Należy wskazać WSZYSTKIE osoby jako Beneficjentów Rzeywistych (jeśli ma to zastosowanie) zgodnie z listą poniżej:
1.         założyciela,2.         powiernika,3.         nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,4.         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,5.         inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,6.         inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwsze do piąte. 
Część 1.A.1: Jeśli podmiot taki jak fundacja bezpośrednio lub pośrednio jest właścicielem/sprawuje kontrolę nad Klientem:
Część 1.A.1.         Jeśli trust lub porozumienie prawne podobne do trustu lub podmiot taki jak fundacja         bezpośrednio lub pośrednio jest właścicielem/sprawuje kontrolę nad Klientem:
Część 1.A2.         Beneficjent Rzeczywisty/Osoba (-y) Sprawująca (-e) Kontrolę nad trustem lub         porozumieniem prawnym podobnym do trustu
Proszę wybrać z listy odpowiednią funkcję
Czy osoba wskazana jako beneficjent rzeczywisty/osoba sprawująca kontrolę jest klientem banku?
Czy którakolwiek ze wskazanych osób fizycznych zajmuje (lub w ciągu ostatnich 18 miesięcy zajmowała) eksponowane stanowisko polityczne (PEP) lub jest powiązana z taką osobą? (Zobacz definicję na ostatniej stronie)
Osoba(-y) zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP) - zobacz definicję na ostatniej stronie
Kategoria PEP
Powiązanie z osobą PEP
Wpisz każde państwo, w którym beneficjent rzeczywisty jest zobowiązany płacić lub rozliczać podatki, w tym odpowiedni numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Stosowane w Niemczech
Beneficjent(-ci) Rzeczywisty(-ści) / Osoba (-y) fizyczna (-e) zajmująca(-e) wyższe stanowisko (-a) kierownicze wskazani w niniejszym formularzu (Wybierz jedno z poniższych):
Stosowane w Rosji:
Karta migracyjna (dla nierezydenta)
Wiza lub podobny dokument (dla nierezydenta)
Część 1.A3.         Beneficjent Rzeczywisty/Osoba (-y) Sprawująca (-e) Kontrolę nad fundacją
Wytyczne
Czy istnieje (-ą) jakakolwiek osoba (-y) fizyczna (-e), która (-e) jest (są) beneficjentem (-ami) lub osobą, w interesie której fundacja została założona, posiadająca więcej niż 25 %* aktywów lub sprawująca kontrolę nad fundacją?
Należy wskazać WSZYSTKIE osoby jako Beneficjentów Rzeywistych (jeśli ma to zastosowanie) zgodnie z listą poniżej:
-         każdą osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad fundacją, poprzez bezpośrednią lub pośrednią własność ponad 25% udziałów/         głosów lub w inny sposób (np. poprzez możliwość powołania lub odwołania ponad połowy członków zarządu lub osoby o         podobnej funkcji w rankingu / uprawnieniach kontrolnych lub na podstawie umowy, umowy założycielskiej lub podobnej, mogą         sprawować kontrolę)-         beneficjenci; lub w przypadku gdy osoby fizyczne korzystające z porozumienia prawnego lub podmiotu prawnego nie zostały         jeszcze określone, kategorię osób, w których głównym interesie zostało utworzone lub działa porozumienie prawne lub podmiot         prawny-         członek (członkowie) lub zarząd lub osoba (osoby) o podobnej funkcji w rankingu / uprawnieniach kontrolnych-         przedstawiciele innego podmiotu prawnego, który jest administratorem / zarządcą / zarządcami fundacji
Proszę wybrać z listy odpowiednią funkcję (zobacz definicję Beneficjenta Rzeczywistego na ostatniej stronie)
Czy osoba wskazana jako beneficjent rzeczywisty/osoba sprawująca kontrolę jest klientem banku?
Czy którakolwiek ze wskazanych osób fizycznych zajmuje (lub w ciągu ostatnich 18 miesięcy zajmowała) eksponowane stanowisko polityczne (PEP) lub jest powiązana z taką osobą? (Zobacz definicję na ostatniej stronie)
Osoba(-y) zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP) - zobacz definicję na ostatniej stronie
Kategoria PEP
Powiązanie z osobą PEP
Wpisz każde państwo, w którym beneficjent rzeczywisty jest zobowiązany płacić lub rozliczać podatki, w tym odpowiedni numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Stosowane w Niemczech
Beneficjent(-ci) Rzeczywisty(-ści) / Osoba (-y) fizyczna (-e) zajmująca(-e) wyższe stanowisko (-a) kierownicze wskazani w niniejszym formularzu (Wybierz jedno z poniższych):
Stosowane w Rosji
Karta migracyjna (dla nierezydenta)
Wiza lub podobny dokument (dla nierezydenta)
B.         Czy istnieje Beneficjent Rzeczywisty tj. jakakolwiek osoba (-y) fizyczna (-e), która (-e)         bezpośrednio lub pośrednio jest (są) właścicielem (-ami) lub Sprawuje (-ą) Kontrolę nad         Klientem osobno lub łącznie z Osobą Blisko Powiązaną?
Wytyczne:  
Sprawowanie kontroli nad Klientem oznacza: 
dowolną formę bezpośredniego lub pośredniego posiadania praw przez osobę (-y) fizyczną (-e), które osobno albo łącznie, przyuwzględnieniu dowolnych okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lubdziałania podejmowane przez Klienta.
Osoba Blisko Powiązana oznacza:
1.         Małżonka lub osobę uznawaną za równoważną małżonkowi2.         Dzieci i ich małżonków lub osoby uznawane za równoważne takim małżonkom3.         Rodzica  
Wskazówki interpretacyjne dla sprawowania ostatecznej kontroli nad podmiotem prawnym przez osobę (-y) fizyczną (-e);
1.         Prawo związane z posiadaniem udziałów/akcji, praw własności lub praw udziałowych, poprzez które więcej niż 25 %*         udziałów/akcji, praw własnościowych/ głosów w Kliencie jest kontrolowanych,2.         prawo do powoływania lub odwoływania więcej niż połowy członków rady dyrektorów/zarządu lub osoby (osób) na podobnym         (-ych)stanowisku (-ach)/o podobnych uprawnieniach w zakresie sprawowania kontroli, lub3.         zgodnie z umową, umową spółki/statutem lub na podobnej podstawie może sprawować  ostateczną kontrolę zgodnie z ustępem         1 lub 2
Jeśli osobę fizyczną uznaje się za osobę ostatecznie sprawującą kontrolę nad jednym lub kilkoma podmiotami prawnymi, które kontrolują inne podmioty prawne zgodnie z ustępem 1-3 powyżej, tę osobę fizyczną również uznaje się za sprawującą kontrolę nad tymi podmiotami prawnymi.
Część 1.B1.         Beneficjent Rzeczywisty
Czy osoba wskazana jako beneficjent rzeczywisty/osoba sprawująca kontrolę jest klientem banku?
Czy którakolwiek ze wskazanych osób fizycznych zajmuje (lub w ciągu ostatnich 18 miesięcy zajmowała) eksponowane stanowisko polityczne (PEP) lub jest powiązana z taką osobą? (Zobacz definicję na ostatniej stronie)
Osoba(-y) zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP) - zobacz definicję na ostatniej stronie
Kategoria PEP
Powiązanie z osobą PEP
Wpisz każde państwo, w którym beneficjent rzeczywisty jest zobowiązany płacić lub rozliczać podatki, w tym odpowiedni numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Stosowane w Niemczech
Beneficjent(-ci) Rzeczywisty(-ści) / Osoba (-y) fizyczna (-e) zajmująca(-e) wyższe stanowisko (-a) kierownicze wskazani w niniejszym formularzu (Wybierz jedno z poniższych):
Stosowane w Rosji
Karta migracyjna (dla nierezydenta)
Wiza lub podobny dokument (dla nierezydenta)
Część 1.B2. Osoba (-y) fizyczna (-e) zajmująca (-e) wyższe stanowisko (-a) kierownicze 
Wytyczne dotyczące Osoby (Osób) zajmujące (-ych) wyższe stanowisko (-a) kierownicze wskazanej jako Beneficjent Rzeczywisty:  
Jeśli żadna osoba nie została wskazana w częściach 1A, 1B1, wówczas jako beneficjenta rzeczywistego należy wskazać osobę (-y) zajmującą (-e) wyższe stanowisko kierownicze. 
SEB może żądać, ażeby wszystkie Osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze/rady dyrektorów/zarządu zostały wskazane poniżej w wyniku zastosowania podejścia opartego na ryzyku (ang. risk based approach) lub jeśli wymagają tego lokalne uregulowania.
Osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze oznacza osobę fizyczną, na której ciąży szczególna odpowiedzialność za zarządzanie działalnością Klienta (np. Przewodniczący Rady Dyrektorów/Prezes Zarządu, Dyrektor Wykonawczy/Zarządzający (ang. CEO), Dyrektor Finansowy (ang. CFO), Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu, Główny Partner, Prezes, Zastępca Prezesa lub Skarbnik lub osoba na podobnym stanowisku / o podobnych uprawnieniach w zakresie sprawowania kontroli)
Przykłady:
-         Jeżeli Klient ma radę dyrektorów /zarząd z Przewodniczącym/Prezesem (lub osobą na podobnym stanowisku / o podobnych         uprawnieniach w zakresie sprawowania kontroli), wówczas taka osoba powinna zostać wskazana, i/lub-         Jeśli Klient ma Dyrektora Wykonawczego/Zarządzającego (lub osobę na podobnym stanowisku /o podobnych uprawnieniach w         zakresie sprawowania kontroli), wówczas taka osoba powinna zostać wskazana-         Jeśli Klient ma tylko Zarząd, a żaden z członków nie został wyznaczony na stanowisko Przewodniczącego (Prezesa) (lub osoby na         podobnym stanowisku / o podobnych uprawnieniach w zakresie sprawowania kontroli, a Klient nie ma Dyrektora Wykonawczego/         Zarządzającego (lub osoby na podobnym stanowisku /o podobnych uprawnieniach w zakresie sprawowania kontroli), wówczas         wszyscy członkowie Zarządu powinni zostać wskazani.-         Uprawnienia do reprezentacji wskazane w rejestrach przedsiębiorców / umowach/statutach mogą mieć również znaczenie w         ustalaniu liczby osób podlegających obowiązkowi identyfikacji jako osób zajmujących wyższe stanowisko kierownicze. Jednak         sam fakt, że członek zarządu lubq prokurent zostali wpisani do rejestru przedsiębiorców jako osoby uprawnione do reprezentacji         nie powinno przesądzać o sklasyfikowaniu takich osób jako osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze.
SEB Rosja: Tylko Dyrektor Wykonawczy/Zarządzający (ang. CEO) może być Osobą fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze
SEB Niemcy: Wszyscy dyrektorzy/członkowi zarządu (ang. directors) są Osobami fizycznymi zajmującymi wyższe stanowisko kierownicze
SEB Polska: Cały zarząd powinien być wskazany jako osoby zajmujące wyższe stanowista kierownicze
Czy osoba wskazana jako beneficjent rzeczywisty/osoba sprawująca kontrolę jest klientem banku?
Czy którakolwiek ze wskazanych osób fizycznych zajmuje (lub w ciągu ostatnich 18 miesięcy zajmowała) eksponowane stanowisko polityczne (PEP) lub jest powiązana z taką osobą? (Zobacz definicję na ostatniej stronie)
Osoba(-y) zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP) - zobacz definicję na ostatniej stronie
Kategoria PEP
Powiązanie z osobą PEP
Wpisz każde państwo, w którym beneficjent rzeczywisty jest zobowiązany płacić lub rozliczać podatki, w tym odpowiedni numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Stosowane w Niemczech
Beneficjent(-ci) Rzeczywisty(-ści) / Osoba (-y) fizyczna (-e) zajmująca(-e) wyższe stanowisko (-a) kierownicze wskazani w niniejszym formularzu (Wybierz jedno z poniższych):
Stosowane w Rosji
Karta migracyjna (dla nierezydenta)
Wiza lub podobny dokument (dla nierezydenta)
Część 2. Pozostała struktura własnościowa lub sprawowania kontroli nad Klientem
Jeżeli jeden lub więcej podmiotów prawnych jest właścicielem lub sprawuje kontrolę, proszę opisać strukturę własnościową lub strukturę sprawowania kontroli przy wykorzystaniu  wykresu lub przez załączenie schematu struktury organizacyjnej. Wpisz nazwę (firmę), Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce rejestracji (w tym państwo) oraz udział każdego podmiotu prawnego lub osoby (osób) fizycznej (-ych) (wyrażony jako procent). Jeśli prawo własności lub kontrola sprawowana jest przez jeden podmiot prawny, proszę uzupełnij wymagane informacje w tej części.
Struktura organizacyjna w załączeniu (obowiązkowe)
Czy prawo własności lub uprawnienie do sprawowania kontroli przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi prawnemu?
Wskaż źródło majątku i źródło pochodzenia wartości majątkowych klienta (obowiązkowe, jeśli w powyższych częściach została wskazana osoba PEP)***
Wskaż źródło majątku i źródło pochodzenia wartości majątkowych klienta (obowiązkowe, jeśli w powyższych częściach została wskazana osoba PEP)***
Część 3. Podpisy i potwierdzenie osób upoważnionych do reprezentowania 
Niniejszym potwierdzamy, że powyższe informacje są pełne i prawdziwe i przyjmujemy do wiadomości, że dostarczenie nieprawdziwych informacji może w niektórych jurysdykcjach podlegać odpowiedzialności karnej. Zobowiązujemy się do natychmiastowego informowania spółek z Grupy SEB, których jesteśmy klientem, o jakiejkolwiek zmianie tych informacji. Ponadto potwierdzamy, że osoby fizyczne, których dane osobowe zostały zgromadzone przez Klienta oraz SEB, zostały poinformowane o ich zgromadzeniu oraz zakresie zgromadzonych danych jak również o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych przez SEB.
Weryfikacja tożsamości osób podpisujących się (typ dokumentu, numer). Zweryfikowany przez pracownika SEB (imię i nazwisko oraz podpis). Do uzupełnienia przez Bank.
Niezależna weryfikacja (na prośbę SEB) do uzupełnienia przez księgowego, prawnika lub sekretarza spółki Klienta (jeśli nie są beneficjentami rzeczywistymi)
Informacja dotycząca przetwarzania przez SEB danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych ((EU) 2016/679)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) - SEBNumer w rejestrze przedsiębiorców:  502032-9081106 40 SztokholmTelefon +46 (0)771-365 365  
Celem zapoznania się z polityką SEB zawierającą kompletne informacje dotyczące przetwarzania przez SEB danych osobowych prosimy o odwiedzenie strony https://sebgroup.com/site-assistance/privacy-policy/information-about-skandinaviska-enskilda-banken-abs-processing-of-personal-data.
Alternatywnie, mogą Państwo zwrócić się z prośbą o otrzymanie od SEB informacji za pośrednictwem poczty.
Poniżej znajduje się podsumowanie dotyczące sposobu przetwarzania przez SEB Państwa danych osobowych oraz przysługujących prawach.Gromadzenie danych osobowychDane osobowe są przekazywane i uzyskiwane przed oraz w związku z nawiązaniem relacji z klientem i zawarciem umowy i/lub upoważnieniem wykonania dyspozycji lub w inny sposób w związku z relacją z klientem. W razie kontaktu telefonicznego z SEB rozmowy będą nagrywane.CeleSEB przetwarza dane osobowe w celach uznawanych za niezbędne jak poniżej:-         zawierania, zarządzania oraz wykonywania umów, w tym porad-         celem wypełniania zobowiązań zgodnie z przepisami prawa, innymi         regulacjami lub decyzjami organów władz publicznych-         w interesie publicznym w celu zapobiegania praniu pieniędzy i         finansowaniu terroryzmu
Dane osobowe czasami mogą być w ściśle określonych celach i z zachowaniem tajemnicy bankowej ujawniane innym podmiotom prawnym z Grupy SEB lub spółkom współpracującym z Grupą SEB, zarówno z, jak i spoza UE/EOG.Uprawnienia    Mają Państwo prawo do otrzymywania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez SEB, co oznacza, iż mają Państwo prawo do otrzymania wyciągu z rejestru.
Mogą również Państwo skontaktować się z SEB, celem:
a)         zażądania sprostowania nieprawidłowych, bądź niekompletnych         danych osobowych,b)         zażądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych         osobowych,c)         wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,d)         odzyskania danych osobowych, które Państwo samodzielnie         przekazali SEB,
w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest umowa lub zgoda oraz jest to technicznie wykonalne, w przypadku bezpośredniego przekazania do innego administratora (przenośność danych).
Państwa powyższe żądanie i/lub sprzeciw zostanie ocenione przez SEB indywidulanie dla każdego przypadku.
Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje lub mają Państwo prośbę, o której mowa powyżej, prosimy o jej przesłanie lub złożenie w SEB pod adresem Dataskydd, 106 40 Sztokholm, Szwecja lub o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym powyżej. W ten sam sposób mogą Państwo powiadomić SEB, iż nie chcą Państwo otrzymywać korespondencji marketingowej.Inspektor danych osobowychSEB wyznaczył inspektora danych osobowych, którego zadaniem jest monitorowanie zgodności SEB z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Inspektor danych osobowych wykonuje swoje obowiązki niezależenie od SEB. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem danych osobowych w SEB pod adresem Dataskyddsombud, 106 40 Sztokholm, Szwecja.DefinicjeDefinicje oraz wymogi ustawowe zgodne ze szwedzką ustawą o rejestrowaniu Beneficjentów Rzeczywistych (szwed. Lag om registrering av huvudmän) oraz ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (szwed. Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) oraz innych lokalnych regulacji mających zastosowanie w zależności od tego, z którym podmiotem SEB Klient posiada lub nawiązuje relacjęI. Beneficjent Rzeczywisty odnosi się do:1.         dowolnej (-ych) osoby (osób) fizycznej (-ych), która (-e) osobno lub         łącznie z inną (-ymi) osobą (-ami) fizyczną (-ymi) jest (są)         ostatecznym (-i) właścicielem (-ami) lub sprawuje (-ją) ostateczną         kontrolę nad Klientem lub
2.         osobę (-y) fizyczną (-e), w imieniu której (-ych) transakcja lub         czynność jest przeprowadzana.
O ile okoliczności danej sprawy nie wskazują odmiennie, osobę fizyczną uważa się za beneficjenta rzeczywistego, jeśli osoba ta podlega domniemaniu dotyczącemu sprawowania kontroli zgodnie z punktami II-IV.II. Osobę fizyczną uważa się za sprawującą ostateczną kontrolę nad podmiotem prawnym jeśli osoba ta:1.         sprawuje kontrolę nad więcej niż 25% całkowitej liczby głosów         wynikających z posiadania udziałów/akcji, innych praw, lub praw         udziałowych,2.         posiada prawo do powoływania lub odwoływania więcej niż połowy         członków rady dyrektorów/zarządu lub osób na podobnych         stanowiskach lub o podobnych uprawnieniach w zakresie         sprawowania kontroli,3.         posiada uprawnienie do sprawowania kontroli zgodnie z ust. 1         lub 2 wynikające z umowy zawartej z właścicielem (-ami), członkiem         (-ami), lub z samym podmiotem prawnym, lub z postanowień umowy         spółki/statutu spółki, umowy generalnej lub na podstawie innych         równoważnych dokumentów.
Jeśli osobę fizyczną uznaje się za sprawującą ostateczną kontrolę nad jednym lub kilkoma podmiotami prawnymi, które kontrolują inne podmioty prawne zgodnie z powyższymi ustępami, tę osobę fizyczną również uznaje się za sprawującą kontrolę nad tymi podmiotami prawnymi.III. Osobę fizyczną uznaje się za sprawującą  ostateczną kontrolę  nad osobą prawną, jeśli osoba ta, łącznie z jedną lub kilkoma Osobami blisko powiązanymi, posiada uprawnienie do sprawowania kontroli nad osobą prawną zgodnie z postanowieniami punktu II.
Termin „Osoby blisko powiązanej” odnosi się do małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu (osoba uważana za osobę równoważną małżonkowi), rodziców i dzieci, jak również dzieci małżonków lub osób pozostających we wspólnym pożyciu (osoba uważana za osobę równoważną małżonkowi).  IV. W uzupełnieniu postanowień punktów I i III, osobę fizyczną uznaje się za sprawującą ostateczną kontrolę nad fundacją, jeśli osoba ta:1.         jest członkiem rady dyrektorów/zarządu lub osobą na równoważnym         stanowisku, lub2.         reprezentuje oddzielny podmiot prawny, którym jest powiernik         fundacji.
Osobę fizyczną uznaje się za osobę, w imieniu której działa fundacja, jeśli osoba ta zgodnie ze statutem fundacji jest uprawniona do uzyskiwania znaczącej części funduszy wypłacanych przez fundację.V. Osobę fizyczną uznaje się za beneficjenta rzeczywistego trustu lub podobnego porozumienia prawnego, jeśli osoba ta:1.         jest założycielem,2.         jest powiernikiem lub, jeśli powiernik jest podmiotem prawnym,         osoba reprezentująca powiernika3.         jest osobą sprawującą nadzór,4.         jest beneficjentem lub należy do kręgu beneficjentów, lub5.         w inny sposób sprawuje ostateczną kontrolę nad trustem lub         porozumieniem prawnym.VI. Osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze odnosi się do przewodniczącego/prezesa zarządu, dyrektora wykonawczego/zarządzającego (ang. CEO) lub innej równoważnej osoby zajmującej wyższe stanowisko kierownicze, która zostaje wskazana jako beneficjent rzeczywisty, jeśli Klient jest podmiotem prawnym w stosunku, do którego zastosowane środki ujawniły, iż nie posiada on beneficjenta rzeczywistego lub SEB posiada powód, aby zakwestionować, iż osoba wskazana jako beneficjent rzeczywisty nie jest beneficjentem rzeczywistym.VII. „Osoba Zajmująca Eksponowane stanowisko Polityczne” oznacza osobę fizyczną, która pełni lub w ciągu ostatnich 18 miesięcy pełniła eksponowane funkcje publiczne; termin ten obejmuje Członków rodziny lub Osoby znane jako bliscy współpracownicy takich osób i obejmuje następujące osoby: w tym:
(a)         szefów państw, szefów rządów, ministrów oraz wiceministrów lub         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 nadzwyczajnych okoliczności(e)         członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków         centralnych;
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(f)         ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił         zbrojnych;(g)         członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych         przedsiębiorstw państwowych;(h)         dyrektorów, ich zastępców oraz członków organów spółki lub osoby         pełniące równoważną funkcję w organizacji międzynarodowej.
Do żadnej z kategorii stanowisk publicznych, o których mowa w lit. a)–h), nie zalicza się urzędników średniego lub niższego szczebla„Członkowie rodziny” obejmują następujące osoby:(a)         małżonka lub osobę uznawaną za równoważną małżonkowi osoby         zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;(b)         dzieci osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i ich         małżonków lub osoby uznawane za równoważne takim małżonkom(c)         rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne„Osoby znane jako bliscy współpracownicy” oznaczają:(a)         osoby fizyczne, o których wiadomo, że są beneficjentami         rzeczywistymi podmiotów prawnych lub porozumień prawnych         wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, lub         że utrzymują dowolne inne bliskie stosunki gospodarcze z taką osobą;(b)         osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym         podmiotu prawnego lub porozumienia prawnego, o których         wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści         przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.*Hong KongBeneficjent rzeczywisty w odniesieniu do spółki to osoba fizyczna, która(a)         jest właścicielem lub kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, w tym         za pośrednictwem trustu lub posiadania akcji na okaziciela, przy         czym nie mniej niż 10 % kapitału zakładowego spółki;(b)         jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do wykonywania lub         3kontroli wykonywania nie mniej niż 10% praw głosu na         zgromadzeniu wspólników spółki; lub(c)         sprawuje ostateczną kontrolę nad zarządem spółki.** SEB Oddziały / spółki zależneSEB DenmarkSkandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), SverigePostboks 1000900 København C, Denmark
SEB ChinaSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Shanghai branchUnits 3301-05 & 15-16, 33/F,Two IFC, Shanghai IFC,8 Century Avenue, Pudong New Area,Shanghai 200120, P.R. China
SEB NorwaySkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) OslofilialenFilipstad Brygge 1N-0252 Oslo, Norway
SEB FinlandSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki BranchEteläesplanadi 1800130 Helsinki, Finland
SEB GermanySkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt BranchStephanstr. 14-1660313 Frankfurt, Germany
DSK Hyp AGStephanstr. 14-1660313 Frankfurt, Germany
SEB Hong KongSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Hong Kong BranchSuites 1701-1709, 17/F Jardine House1 Connaught Place, CentralHong Kong
SEB UKSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) London branchOne Carter LaneLondon EC4V 5AN, UK
SEB PolandSkandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) -Oddział w Polsce ul. Złota 5900-120 Warsaw, Poland
SEB RussiaSEB Bank JSC11 Mikhailova streetSt. Petersburg 195009, Russia
SEB UkrainePJSC "Corporate Bank"7 Mikhailovskaya Str.Kyiv 01001 Ukraine
*** Źródło pochodzenia wartości majątkowych i majątkuŹródło pochodzenia wartości majątkowych: Oznacza źródło pochodzenia wartości majątkowych objętych relacją biznesową z bankiem. Odnosi się do czynności, która spowodowała powstanie wartości majątkowych objętych relacją biznesową z bankiem, np. płatność wynagrodzenia lub należności z tytułu sprzedaży, a także środki za pośrednictwem których wartości majątkowe klienta zostały przeniesione.
Źródło Majątku: Opis sposobu, w jaki klient nabył swój cały majątek. Np. oszczędności, dochód, zyski, sprzedaż udziałów/akcji, sprzedaż nieruchomości, dziedziczenie, kredyt/pożyczka, darowizna lub inne źródła.****PolskaBeneficjent Rzeczywisty – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą 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         podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z         przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im         przepisom 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 lubna 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, lub które łącznie                  dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie 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 (Dz. U. z                  2019 r. poz.351, z późn. zm) 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 finasowania 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 sprawującą kontrolę nad trustem,         -         inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach                  równoważnych do określonych w tiret od pierwsze do 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.
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby pełniące znaczące funkcje publiczne lub zajmujące znaczące stanowiska publiczne, w tym:a)         szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów,         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;
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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, dyrektorów generalnych urzędów         wojewódzkich;j)         inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach         państwa lub centralnych organach administracji rządowej
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-g oraz j, mając na uwadze charakter wykonywanych zadań oraz ich znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Członkowie Rodziny Osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne (PEP) - rozumie się przez to:a)         małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą         zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,b)         dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego         małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c)         rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Osoby znane jako bliscy współpracownicy Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) - rozumie się przez to:a)         osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób         prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości         prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane         stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie         stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,b)         osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób         prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości         prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu         uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane         stanowisko polityczne.
Trust – rozumie się przez to regulowany przepisami prawa obcego stosunek prawny wynikający ze zdarzenia prawnego, umowy lub porozumienia, w tym  zespołu takich zdarzeń lub czynności prawnych, na podstawie  którego dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych na powiernika w celu sprawowania zarządu powierniczego oraz udostępniania tych wartości beneficjentom tego stosunku.
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