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Wniosek o otwarcie Podstawowego rachunku płatniczego i Informacje o Kliencie 

对私基本账户开户申请书及客户信息表 

 
Dokument ważny od: 8 sierpnia 2018 
申请书自2018年8月8日起生效 
 
Proszę wypełnić niniejszy formularz zaznaczając (√) w odpowiedniej rubryce oraz używając WIELKICH LITER. 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。请您按照要求填写并签名。 

 

□  Podstawowy rachunek płatniczy / wspólny (pierwszy wnioskodawca) 

个人基本账户/联名基本账户（第一个开户申请人） 

    □ Podstawowy rachunek płatniczy wspólny (drugi 

wnioskodawca) 

联名基本账户（第二个开户申请人） 

 

 

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 
tożsamości, nr i seria 

身份证件的种类及其号码 

 

 

  

Imię i nazwisko w 
języku polskim 

波语姓名 

  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/地区代码 

 

 

Miejsce 
urodzenia 

出生地点 

  Obywatelstwo 

国籍 
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Aktualny stały adres zamieszkania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/地区: ............................................................................................................... 

Adres do korespondencji 联系地址  (Nie wypełniać jeśli taki sam jak stały adres zamieszkania 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/地区: ................................................................................................................ 

Wyciąg 银行账单 : 

 

□ Przesłać pocztą elektroniczną 1 

电子邮件 

□ Przesłać pocztą2 

纸质邮件 BOC Net 

 

 

  

 

 
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 niniejszym informuje, iż rachunek dla osób fizycznych nie może 
być wykorzystywany w celach związanych z działalnością gospodarczą Klienta, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 
Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646 ). 

中国银行（卢森堡）有限公司波兰分行尊敬地通知您：基于 2018 年 3 月 6 日颁布的《商业法》，您的个人账户不得用于商

业经营活动。 

                                                           
1
W przypadku konta wspólnego wnioskodawcy zobowiązani są wskazać jeden adres e-mail na jaki Bank powinien przesyłać wyciąg. 

1
如是联名账户，只能填写一个接收银行电子对帐单的电子邮箱地址。 

2
W przypadku konta wspólnego wnioskodawcy zobowiązani są wskazać jeden adres korespondencyjny na jaki Bank powinien przesyłać wyciąg. 

2
如是联名账户，只能填写一个接收银行对帐单的联系地址。 
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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 □ powyżej 10m □ 

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 

 

Źródło pochodzenia środków 资金来源 

 

Cel otwarcia rachunku开户原因 

 

Transakcje gotówkowe  poniżej 8.000  EUR rocznie □ Transakcje gotówkowe  powyżej 8.000  EUR rocznie □ 

现金交易年累计 8000 欧元以下 现金交易年累计 8000 欧元以上 
 

Transakcje bezgotówkowe □ Inwestycje/ Lokaty □ 

非现金交易 投资理财 
 

 

Inne (proszę określić) □ 
其他（请描述） 

 

Poziom stałych dochodów 收入状况          

Roczny dochód: 
   

Inne dochody 
     

          

年工资收入     其他收入     
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Oświadczenie o statusie rezydenta/ nierezydenta 

居民/非居民声明 

 

Oświadczam, że jestem rezydentem□ /jestem nierezydentem□ w rozumieniu przepisów ustawy prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 

2002r., Nr 141, poz. 1178 ze zm).
3
按照波兰2002年7月27日颁布的外汇法法案（第141条）规定，本人是波兰本地居民/不是波兰本地居民 

 

Deklaracja i podpis 声明与签字 

 

Czy chce Pan/Pani udzielić pełnomocnictwa wyznaczonej osobie do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku ? 

您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? 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rachunków bankowych dla osób fizycznych w Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna 

Oddział w Polsce i akceptuję jego treść. 

我确认已阅读并接受中国银行(卢森堡)有限公司波兰分行《个人客户银行账户规章准则》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。 

1. Bank jest administratorem danych osobowych Wnioskodawcy w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przekazanych w związku z wnioskiem o otwarcie rachunku bankowego 

oraz umową o prowadzenie rachunku bankowego.   

本行是根据欧洲议会和理事会于 2016 年 4 月 27 日（EU）2016/679 号条例定义的开户申请人个人数据管理员。该条例中涉及个人数

据处理、个人数据保护以及该数据的转移等条款取代旧条例-95 / 46 / WE（“RODO”）中相对应条款。新条款在“对私开户申请书及

客户信息表”以及“银行帐户协议”中体现。 

2. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane przez Bank w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

开户申请人 个人数据由本行根据下述业务需求和相关法律处理： 

zawarcia i realizacji umowy rachunku bankowego, tj. w celu niezbędnym do wykonania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b 

RODO);  

因签订和履行银行账户协议使用个人数据（法律依据 - RODO 第 6 章第 1 款 b 点）; 

                                                           
3Zgodnie art. 2 ust. 1 ustawy prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1178 ze zm.)按照波兰 2002 年 7 月 27 日颁布的外汇法法案

（第 141 条）规定 

1) rezydentami są 波兰本地居民是指: 
a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, 

posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i 

przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,在波兰有住所的法律个人或实体，有能力履行其居住权利和义务的，在波兰有注册公司地址的公司法人；

在非本地居民法人成立的公司或分支机构也可以是本地居民。 
b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i 

przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,波兰代表处，波兰政府咨询办事处和其他波兰国家事务局。 

2) nierezydentami są:非波兰本地居民是指： 

a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, 

posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa 

i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,在波兰以外国家有住所的法律个人或实体，有能力履行其在波兰以外国家的居住权利和义务的其他实体；在

波兰本地居民法人成立的公司或分支机构也可以是非本地居民。 

b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, 

korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.外国代表处，外国政府资讯办事处或其他外国国家事务局。 

 

      Tak  □   Nie  □ 

       是 否 
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przestrzegania przepisów prawa i realizacji obowiązków wynikających z ustawy - Prawo bankowe, ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, np. rozliczeń podatkowych oraz 

innych przepisów prawa mających zastosowanie do umowy i działalności Banku, w tym wynikających z umów międzynarodowych np. 

umowy dotyczącej stosowania ustawy amerykańskiej FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) tj. w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych Banku wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c RODO);  

因遵守及履行以下法律法规使用个人数据：“银行法”、“反洗钱和反恐怖主义融资法”和“税法”（包括 FATCA 协议）等规定

（法律依据 - RODO 第 6 章第 1 款 c 点）; 

 w celach statystycznych oraz w celach marketingowych związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług świadczonych 

przez Bank oraz obsługi zapytań i reklamacji, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami tj. dla celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych  interesów Banku (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f RODO).  

因银行合法利益的使用个数据（法律依据 - RODO 第 6 章第 1 款 f 点），包括因银行提供产品和服务的统计和营销用途，以及处

理查询、投诉、索赔和抗辩索赔等使用个人数据。 

3. W niektórych przypadkach, gdy Bank poprosi Wnioskodawcę o zgodę na przetwarzanie danych i Wnioskodawca wyrazi zgodę na 

przetwarzanie danych, dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. W takich przypadkach 

podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Wnioskodawca może cofnąć zgodę w dowolnym 

momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem. Odmowa 

wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Bank nie będzie mógł przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie. 

在某些情况下，当银行要求开户申请人许可处理数据并且申请人同意数据处理时，申请人的个人数据将仅用于同意书中指明的目的。 

在这种情况下，根据同意书处理个人信息（RODO 第 6 章第 1 款 a 点）。 申请人可以随时撤回数据使用同意书，撤回前的个人信息数

据使用，仍然具有合法性。 拒绝或撤回将使银行无法以同意书中所指明的用途处理该数据。 

4. Na podstawie art. 105 ust. 4d) Prawa bankowego, Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie 

przekazywać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu 

umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 

根据银行法第 105 章第 4d 款，银行可以通过总部位于华沙的信用信息局，向金融机构提示关于合同产生的负债信息以及与银行业务

活动有关的信息。 

5. Dane osobowe Wnioskodawcy oraz inne informacje związane z zawarciem oraz realizacją umowy mogą być przekazywane do Bank of China 

Limited, No. 1 FuXingMenNeiDaJie, Pekin, Chiny, 100818 – w zakresie zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej (IT) tj. poza Europejski 

Obszar Gospodarczy do kraju niezapewniającego odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W wyżej wskazanym przypadku, Bank 

podjął właściwe kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych implementując Standardowe Klauzule Umowne 

zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto dane osobowe Wnioskodawcy mogą być przekazywane do Bank of China (Luxembourg) S.A., 

37-39, Boulevarddu Prince Henri L-1724, Luksemburg, Luksemburg - w zakresie zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej (IT); oraz do 

Bank of China Paris Branch Capital Backend Centralized Operation Center, 23-25 Avenue De La Grande Armee, 75116 Paryż, Francja – w 

zakresie wsparcia rozliczeń transakcji, a także do innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Banku np. z zakresu IT na zasadach 

określonych w RODO. 

开户申请人的个人数据和签订合同有关的其他信息，可能会被提供给以下机构：中国银行股份有限公司，注册地址：复兴门内大街 1

号，中国北京，邮编 100818；因其提供 IT 基础设施。由于上述机构位于欧洲经济区以外的国家，在信息数据保护方面有可能达不到

欧洲个人数据保护的标准；在上述情况下，银行采取适当措施，通过执行欧盟委员会批准的标准合同条款来保证对个人数据的保护）。

中国银行（卢森堡）有限公司，注册地址：杜大道亨利王子 37-39，卢森堡，邮编 L-1724，因其提供 IT 基础设施。中国银行巴黎分行

资金后台集中运营中心，注册地址：大军团大街 23-25，邮编 75116，法国巴黎，因其提供资金交易处理）。以及在 RODO 规则下向

银行提供 IT 领域服务的其他实体。 

6. Ponadto Bank może przekazywać dane osobowe do podmiotów świadczących usługi na rzecz Banku takich jak audytorzy, doradcy, dostawcy 

usług informatycznych oraz do innych podmiotów na podstawie przepisów prawa lub za zgodą Wnioskodawcy. 

此外，根据法律条款或征得开户申请人同意的情况下，银行可能会将开户申请人的个人数据传递给向银行提供服务的主体（例如审计

师，顾问，IT 服务提供商等）。 



 
 

6 
 

7. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz przez dłuższy z następujących okresów: przez  czas, 

w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

开户申请人的个人数据将在合同有效期间内使用或因特殊法律因素的情况下在更长的时间内被使用。 

8. Przetwarzanie danych osobowych przez Bank opiera się na zasadzie  dobrowolności, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić  zawarcie 

i wykonanie umowy lub podjęcie działań, o które wnioskuje Wnioskodawca np. rozpatrzenie reklamacji złożonej przez Wnioskodawcę.  

银行处理个人数据基于自愿原则。但是，未能提供数据可能会妨碍合同的签订和履行,及采取一些行动（例如考虑提交投诉）。 

9. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych Wnioskodawca ma prawo uzyskania dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Niezależnie od powyższego przysługuje Wnioskodawcy także prawo do 

złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

开户申请人有权获取银行所管理的个人数据、并有权对其数据进行更正、删除、限制和反对处理其个人数据；开户申请人还有权传递

个人数据。 此外，申请人还有权向监督机构 （个人信息保护办公室主席）提交投诉。 

10. Bank powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem:  service.pl@bankofchina.com. 

根据法律要求我行已任命个人数据保护官，可以通过以下地址与其联系：service.pl@bankofchina.com。 

11. W przypadku gdy Wnioskodawca udostępnia Bankowi dane osobowe beneficjenta, pełnomocnika lub innych osób, jest zobowiązany do 

poinformowania tych osób o tym,  że Bank jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach 

określonych powyżej, a ponadto na żądanie Banku Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia Bankowi potwierdzenia przekazania ww. 

informacji.  

如果开户申请人向银行提供最终受益人，授权代表或其他人个人资料，则开户申请人有义务通知这些人：银行是其个人数据的管理者，

并且按照上述原则处理其个人数据；同时开户申请人有义务告知银行上述信息已经通知受益人、授权代表或其他人。 

Zgody:同意书： 

Nie wyrażam 我不同意 □ / Wyrażam zgodę 我同意 □ na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych należących do 

Wnioskodawcy (np. telefonu, komputera), dla celów marketingu bezpośredniego, w tym przekazywanie komunikatów marketingowych przy użyciu 

automatycznych systemów wywołujących.  

银行将属于我的通信终端（例如电话，邮箱等）用于直销（包括使用自动呼叫系统发送营销信息）。 

Nie wyrażam 我不同意 □ / Wyrażam zgodę 我同意 □ na otrzymywanie informacji handlowych od Banku na adres e-mailowy oraz na numer 

telefonu (które zostały wskazane we wniosku o zawarcie umowy rachunku bankowego lub w zawiadomieniu o zmianie wcześniej podanego adresu 

mailowego lub numeru telefonu) lub innymi środkami komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem aplikacji bankowej).  

通过电子邮件和电话或其他电子通信方式（例如通过应用程序）接收来自银行的商业信息。 

Nie wyrażam 我不同意 □ / Wyrażam zgodę 我同意 □, aby w przypadku braku zawarcia umowy rachunku bankowego lub po zakończeniu 

obowiązywania umowy oraz innych aktualnie obowiązujących umów Bank przetwarzał moje dane osobowe w celu marketingu jego własnych 

produktów i usług.  

即使未能签订协议或终止合同的情况下，银行仍可因营销自己的产品和服务等目的来处理我的个人数据。 
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□Niniejszym oświadczam, że jestem jedynym beneficjentem rzeczywistym otwieranych rachunków 

兹声明我是此账户的最终受益人。 

□Niniejszym oświadczam, że beneficjentem rzeczywistym otwieranych rachunków jest: 

兹声明此账户的最终受益人是： 

 

Imię i Nazwisko 

姓名 

Obywatelstwo 

国籍 

Państwo Urodzenia 

出生国家/地区 

Numer ID/data ważności 

证件号码/有效日期 

PESEL / Data urodzenia 

社会保险号/出生日期 

Adres zamieszkania 

居住地址 

      

      

 

Beneficjent rzeczywisty – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem 

poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na 

czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze 

lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:  

最终受益人是指最终拥有或控制客户的一个或多个自然人，及/或客户所办理交易的最终受益人。包括对某一法人或法律安排（以下统称

“非自然人”）施加最终有效控制权的自然人。 

 

 

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

             (data i podpis Klienta日期和签字) 

 

 

 

Oświadczam, że: 

A. JESTEM □ / NIE JESTEM □ (zaznaczyć właściwe) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) / 

członkiem rodziny PEP/ bliskim współpracownikiem PEP 

兹声明，我是□  /不是□（请选择）政要人士/政要人士的家族成员/政要人士的亲近人员 

B. JESTEM □ / NIE JESTEM □ (zaznaczyć właściwe) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) w 

rozumieniu procedur wewnętrznych Bank of China (Luxembourg) S.A.  

兹声明，我是□  /不是□（请选择）中国银行（卢森堡） 

 

Wyjaśnienie:说明： 

ad. A. Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące 

znaczące funkcje publiczne, w tym: 政要人士，是指在一个国家或国际组织担任显著公众职能的人员，包括： 

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, 国家元首,正副总统、总理、首相等，包括波兰本国国家元首。 

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, 议会或类似的立法机构成员，包括国会议员和

参议员 

c) członków organów zarządzających partii politycznych, 政党理事机构的成员 
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d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają 
zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, 最高法院，宪法法院和其他决议无法上诉高

级司法机构的成员，包括最高法院法官，宪法法庭，最高行政法院，省级行政法院和上诉法院法官， 

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, 法庭或中央银行管理

层的成员，包括总统和 NBP 管理委员会成员 

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 大使，临时代理大使和武装部队高级官员 

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw 
państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów 

należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 国有企业或一半以上的股份或股票属于国库或其他国家法人的行政，

管理或监督机构的成员，包括国有企业的董事和国库持有公司的管理委员会和监事会成员，  

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych 

organizacjach, 国际组织的董事，代理董事和机构成员或在这些组织中履行同等职能的人员 

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz 

kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej; 最高中央国家机构办公室的总干事，省级办事处的总干事

和政府行政机构的区域办事处负责人 

 Przez członków rodziny PEP rozumie się przez to: 政要人士的家族成员意味着： 

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, 政要人士的人配偶或同居者 

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 政要人士的子

女以及其配偶或同居者 

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne 政要人士的父母 

Przez bliskich współpracowników PEP rozumie się przez to: 政要人士的亲近人员意味着： 

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, 政要人士的配偶或同居者 

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 政要人士的子

女或其配偶以及同居者 

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne 政要人士的父母 

zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) w rozumieniu procedur wewnętrznych Bank of China (Luxembourg) S.A. rozumie się osoby 

fizyczne, które są lub kiedykolwiek były:中国银行（卢森堡）有限公司内部规定的政要人士： 

a) głowami państw, w tym królewskimi i symbolicznymi głowami państw, w tym: prezydenta, wiceprezydenta, premiera, wicepremiera, króla i 

królową; 国家元首，包括皇室和象征性的元首。包括正副总统、总理、首相、国王、女王等 

b) wyższymi urzędnikami organów administracyjnych, ustawodawczych i sądowniczych, w tym członkami gabinetu krajowego lub innych 

organów ustawodawczych, szefami departamentów / agencji administracyjnych oraz przywódcami instytucji prefektury / prowincji / gminy, 

takich jak wojewodów, gubernatorów, burmistrzów oraz innych urzędników z podobnymi prawami; 行政机关、立法机关、司法机关高级官

员，包括国家内阁或其他立法机构成员、行政部门/机构领导人、州/省级/直辖市机构领导人，如正副部长、省长、州长、市长或其

他同等权力的高级官员 

c) wyższych urzędników sił zbrojnych; 军队高级官员 

d) wyższych urzędników ważniejszych partii; 主要政党高级官员 

e) wyższych urzędników agencji quasi-rządowych; 准政府机构的高级官员 

f) wyższych urzędników ambasad, konsulatów i innych delegacji dyplomatycznych, w tym ambasadorów, ministrów, doradców ministrów, 

doradców politycznych, konsulów generalnych, konsulów i attaché wojskowych; 使馆、领事馆及外交使团高级官员，包括大使、公使、

公使衔参赞、政务参赞、总领事、副总领事、领事、武官职位的人员 
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g) wyższych urzędników przedsiębiorstw państwowych, w tym członków zarządów i kierownictwa wyższego szczebla. 国有企业的高级官员，包

括董事会及高级管理层人员 

h) bliskich krewnych PEP, w tym między innymi krewnych, teściów lub innych bliskich krewnych, np. dziadków, rodziców, małżonków, 

rodzeństwa, kuzynów, dzieci i wnuków, dziadków małżonków;政要人士的近亲属，包括但不限政要人士的直系亲属、姻亲或其他近亲属，

如祖父母、父母、配偶、兄弟姐妹、表/堂兄弟姐妹、子女、孙子女，配偶的祖父母、父母、兄弟姐妹，以及兄弟姐妹、表/堂兄弟姐

妹、子女、孙子女的配偶等 

i) bliskich współpracowników PEP, w tym osób z szerokimi i publicznymi, bliskimi związkami społecznymi lub biznesowymi z PEP (w tymi między 

innymi z chłopakiem, dziewczyną, kochankiem, bliskimi współpracownikami, partnerami biznesowymi, radcami prawnymi, doradcami 

finansowymi i pośrednikami w obrocie nieruchomościami i finansami). 政要人士的亲近人员，包括广泛并公开与政要人士有紧密社会关

系或业务关系的个人，包括但不限于男友、女友、情人、亲近同事、商业伙伴、法律顾问、财务顾问、房地产或金融信托代理人 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi (w punktach A, B), prosimy o podanie informacji lub dostarczenie osobnych dokumentów 

potwierdzających źródło pochodzenia majątku. 如以上 A 或 B 回答为“是”， 请请提供财产来源信息或另行提供确认性文件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klient składa niniejsze oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, w związku z 

czym oświadcza: jestem świadomy odpowiedzialniości karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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:附件： 

1. Załącznik  nr 1 – Oświadczenie FATCA 

附件 1 – FATCA 声明 

 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie CRS 

附件 2 – CRS 声明 


