
 

 

客户号 Numer klienta: _______________________________  

 

Wniosek o Otwarcie Konta Osobistego i Informacje o Kliencie 

对私开户申请书及客户信息表 

 
 
Proszę wypełnić niniejszy formularz zaznaczając (√) w odpowiedniej rubryce oraz używając WIELKICH LITER. Pola oznaczone znakiem * są 
nieobowiązkowe. Proszę upewnić się, że formularz został odpowiednio podpisany.  
请在适用空格内打（√ ）,   并使用正楷或大写字母填写本表。所有带*的部分为非必填项目. 请您按照要求填写并签名。 

 

□  konto pojedyncze / wspólne (pierwszy      

wnioskodawca) 

个人账户/联名账户（第一个账户持有人） 

□  konto wspólne (drugi wnioskodawca)  

联名账户（第二个账户持有人） 

□ pełnomocnik  

（被授权人） 

 

 

Dane osobowe posiadacza rachunku 账户持有人身份资料 

 

 

Tytuł 称谓: Pan 先生  □ Pani 女士  □  
Imię i nazwisko w 

języku chińskim 

中文姓名 

 

 

 

 

Rodzaj dokumentu 

tożsamosci, nr i seria

身份证件的种类及其

号码 

 

 

  

Imię i nazwisko w 

języku polskim 

英文姓名 

  Data ważności 

dokumentu tożsamości   

证件有效期 

 

 

PESEL/ 

Data urodzenia 

社会保险号/出
生日期 

  Data wydania i 

wydawca dokumentu 

tożsamości, kod kraju 

证件签发日期，签发
机构及签发国家代码 

 

 

Miejsce 

urodzenia 

出生地点 

  Obywatelstwo 

国籍 

 

 

 

 

 



 
 

Aktualny stały adres zameldowania 现永久居住地址---非常重要 

Ulica 街道: ......................................................................................................... 

Miasto i kod pocztowy 城市及邮编: ............................................................................. 

Państwo 国家: ................................................................................................... 

Adres do korespondencji 联系地址  (Nie wypełniać jeśli taki sam jak stały adres zameldowania 如与永久居住地址相同可不填写) 

Ulica 街道: ......................................................................................................... 

Miasto i kod pocztowy 城市及邮编: ............................................................................. 

Państwo 国家: ................................................................................................... 

Wyciąg 银行账单 :        
 

□ Przesłać pocztą elektroniczną e-mail 

     电子邮件 

□ BOC Net 

     网上银行 

 

□ Brak wyciągów  

    无需对账单 
□ Przesłać do mnie/nas 

     邮寄我处 

□ Zatrzymać w Banku  

   暂存银行  

 

Dane kontaktowe 联系方式 

 
Telefon domowy 家庭电话: ....................................... 

Telefon komórkowy 移动电话 :................................................ 

Adres e-mail 电邮地址: ............................................................ 

Bank of China (Luxembourg) S. A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ninejszym informuje, iż rachunek dla osób fizycznych nie może 
być wykorzystywany w celach związanych z działalnością gospodarzą lub zawodową Klienta, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) 

中国银行（卢森堡）有限公司波兰分行尊敬地通知您：您的个人账户不得用于波兰于 2004 年 7 月 2 日颁布的自由经济活动
法律条款中所规定的相关禁止经济活动用途。 

 

 

 

 



 
 

Dane dotyczące zatrudnienia 职业资料 
 
 

 

Kształcenie w trybie 

dziennym □ 
Pracownik  

ambasady                □  Samozatrudniony □  Emeryt □ 
Zatrudniony 

w pełnym wymiarze   □ 
 

全日制学生 
 

使领馆工作人员  自雇  退休             全日制雇员  
 

  Inne (proszę określić) 

           
 

   

 

 

        
 

      其他（请具体说明）            
 

 

 

 

Branża 职业 

 

  

Stanowisko 职位 

 

 

 

 

 

Nazwa pracodawcy 
工作单位名称 

 

 

  

 

Adres pracodawcy 

工作单位地址 

 

 

 

 

 

Przybliżona zamożność Klienta (w Euro) 客户净资产估值（欧元）       

Poniżej 500,000  □  500,000 – 1m      □  1m – 5m  □  5m – 10m □ powyżej10m □ 

低于 50 万欧元  50 万至 100 万欧元  100 万至 500 万欧元 500 万至  1000 万欧元 1000 万欧元以上 

Powód otwarcia rachunku:  Transakcja gotówkowa □ Przelew bankowy □ Inwestycje   □ Inne (proszę określić): 
开户原因  现金交易  汇款交易 投资理财 其它（请说明） 

 
 
 
Źródło depozytu 
początkowego 

           

            

开户存款来源             

 

 

 

 

 

 

Poziom stałych dochodów 收入状况          

Roczny dochód: 
   

Inne dochody 
     

          

年工资收入     其他收入     
           



 

 

 
 Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję  Regulamin rachunków bankowych dla osób fizycznych w Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka 

Akcyjna Oddział w Polsce 

您/您们确认已阅读并接受本行《个人客户开户合约》中所有条款，同时确认已经完全了解银行风险披露声明涉 及的所有内容。 

 

Bank of China (Luxembourg) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Zielnej 41/43, 00-108 Warszawa informuje, że jest administratorem danych 

osobowych podanych w niniejszym Wniosku, które przetwarza w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i realizacją umowy 

oraz marketingu własnych usług Banku.  Dane te są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane innym podmiotom wymienionym w art. 104 

i 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) na zasadach tam określonych oraz Bank of China 

S.A. z siedzibą w Luxemburgu. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje realizację umowy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje 

Panu/Pani prawo do wyrażeniu sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych w celach marketingowych. Ponadto, w przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek zmian w odniesieniu do podanych danych, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Banku na formularzu 

udostępnionym przez Bank. 

 

中国银行(卢森堡)有限公司波兰分行(注册地址为ul. Zielna  41/43, 00-108 Warszawa)在此声明,波兰分行仅以签订协议、办理业务以及营销服
务为目的对此表格中所提供的个人信息进行管理。以上信息提供给波兰分行、1997年8月29日颁布的银行法第104条和第105条所规定的可
进行信息交换的机构(相关条款在2012年第72号公文第1376条中进行了修订)以及注册地在卢森堡的中国银行有限公司 。客户有权访问本人
信息并对其进行修改。客户信息的提供遵循自愿原则,但其也是签署合同的必要条件。根据客户信息保护法第32条第1款第8点的规定,客户
有权对用于营销目的的信息管理提出异议。此外,如果提供的个人信息有任何变动之处,本人承诺会立即以银行提供的表格形式告知波兰分
行。 

 

Niniejszym oświadczam, że jest jedynym ekonomicznym beneficjentem otwieranych rachunków. 

兹声明您/您们是此账户的实际受益人。  

 

 

......................................................................... 

             (data i podpis Klienta 日期和签字) 

Deklaracja i podpis 声明与签字  

 

 

 

Czy chce Pan/Pani udzielić Pełnomocnictwa wyznaczonej osobie do działania na rzecz rachunku?  Tak  □              Nie  □ 

 您/您们是否需要授权指定有关人士以您/您们的账户名义办理银行交易?      是 否 

 

 

Czy chce Pan/Pani podpisać Formularz Zwolnienia z Odpowiedzialności dla Faksu w celu zezwolenia na 

dokonywanie transakcji faksem?  Tak  □     Nie  □ 
 您/您们是否需要通过传真办理有关银行业务?        是       否 

 

 

 

Po otrzymaniu Państwa instrukcji faksem, dokonamy wraz z Państwem potwierdzenia danych poprzez rejestrowaną linię telefoniczną. Prosimy 

zwrócić uwagę, że dla bezpieczeństwa Państwa majątku, nie możemy przyjmować instrukcji faksem dla kwoty przekraczających 100.000 Euro lub 

jej równowartości dla każdej instrukcji faksem.   

 
Nr Faksu + 48 22 417 88 87                 Tel : +48 22 417 88 88 

 

传真办理业务须知：我们会在收到您的传真指令后，通过录音电话与您确认。同时为了保障您的帐户资金安全，请不要 突破我行传 
   真办理业务的限额 (我行目前传真办理业务的授权金额为 10 万欧元等值)。 

        

 我行传真电话：+48 22 417 88 87 联系电话：+48 22 417 88 88      



 
 

 

Oświadczam, że JESTEM □ / NIE JESTEM □ (niepotrzebne skreślić) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne 

兹声明，我是 /不是政治性公众人物  

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne 这里政治性公众人物是指: 

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, 

trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów 

nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz 

wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub 

sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach, 

国家领导人，政府官员，部长，副部长或代理部长，国家议会议员，最高法院法官，宪法审理委员会委员或其他有权审判执法

的机构成员；不包括欧盟委员会成员，中央银行高管人员，外交大使，军队高级指挥官，任监管职责的国企高管成员。 

b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w 

lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, 

与 a)条里边规定的政治性公众人物一起生活的伴侣、子女、父母或其他家人。 

c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są 

współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na 

rzecz tych osób 

与 c)条里边规定的政治性公众人物有紧密工作关系或一起从事商业活动的人，与之共同拥有公司实体的人（包括被授权人）。 

d) mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

-兹声明，我是波兰境外居民； 

 

Klient składa niniejsze oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze 

stanem faktycznym. 

本人同意，如提供虚假信息则承担一切法律责任。 

 

 

 

......................................................................... 

             (data i podpis Klienta 日期和签字) 

 

Załączniki: 

1. Załącznik  nr 1 – Oświadczenie FATCA 

附件 1 – FATCA 声明 

 



 

个人账号 Numer rachunku: _______________________________  
 

Dla banku 银行专用:      

1、W przypadku wyniku wskazującego na potencjalną zgodność, sprawdź czy baza danych CIS została 

sprawdzona ręcznie Tak  □ Nie  □ 
     是  否 
Należy skontaktować się z działem Compliance w przypadku zgodności.     

一旦交易画面显示有可能匹配时，请确认已在 CIS 数据库手工检查,一旦确认匹配，请即与合规部联系。   

2、客户风险分类表：Klasyfikacja poziomu ryzyka klienta:     

       高 WYSOKIE □                 中 ŚREDNIE             □  低    NISKIE  □   

        

 分类原因：       

 Podstawa klasyfikacji:      

 

1、PEP  □      

      政治人物 

2、Ryzyko kraju  □    

       国别风险 

3、 Ryzyko Zawodowe □                           

       行业风险  

                     

4、Inne(określ): □                    

       其他  

       

 

3、是否同意开立此账户(如拒绝,需注明原因)Zezwolenie na otwarcie, w przypadku odmowy, podaj powód: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4、  其他须注意情况：  

Uwagi: 

关联账户   Rachunek powiązany:      关联关系   Rodzaj powiązania:   
 

   

 
 

 

经办员 sporządził ____________________            负责人 sprawdził _________________ 

        

    合规官 Compliance officer________________              

    总经理室   (高风险客户) General Management  (w przypadku klientów wysokiego ryzyka) ___________________ 


