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OŚWIADCZENIE  

BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. 

SPÓŁKA AKCYJNAODDZIAŁ W POLSCE 

 

1. Bank of China (Luxembourg) S.A. jest instytucją kredytową, utworzoną za zezwoleniem właściwych władz 

nadzorczych Wielkiego Księstwa Luksemburga Commission de Surveillance du Secteur Financier 

(dalej„CSSF”), z siedzibą w Luksemburgu pod adresem boulevard Prince Henri 37/39, L-2449 Luxembourg, 

prowadzącą swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Oddział i nadzorowaną przez 

właściwe władze nadzorcze Wielkiego Księstwa Luksemburg (CSSF). Komisja Nadzoru Finansowego nie 

nadzoruje działalności Oddziału, z zastrzeżeniem art. 141c ust. 2 i 141a ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. Nr 72, poz. 1376, z późn. zm.) (dalej: „ ustawa Prawo bankowe”). 

 

2. Komisja Nadzoru Finansowego działając zgodnie z dyspozycją art. 48l ustawy Prawo bankowe, w dniu 

3 kwietnia 2012 r. w związku z zawiadomieniem władz nadzorczych Wielkiego Księstwa Luksemburga 

o zamiarze podjęcia przez Bank of China (Luxembourg) S.A. działalności na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej w formie Oddziału, wydała decyzję Nr DLB_WSS/7060/2/17/2012/ŁB w sprawie warunków 

prowadzenia tej działalności na terytorium kraju.Kopia decyzji stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. 

3. Bank of China (Luxembourg) S.A. jest instytucją kredytową działającą w szczególności w oparciu o: 

1) Luksemburski Kodeks Spółek Handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r.(Dziennik urzędowy A Nr 90 z 30 

paździenika 1915 r. z późn. zm.) 

2) Statut Bank of China (Luxembourg) S.A. 

 

4. Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest oddziałem z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Zielnej 41/43, 00-108 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000415913. 

 

1) Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce przechowuje środki Klientów na 

wydzielonych rachunkach w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., z siedzibą w Warszawie. Zasady wypłat środków 

Klientów na każde żądanie lub z nadejściem określonego terminu określa„Regulamin Rachunków Bankowych 

dla Osób Fizycznych” oraz „Regulamin Prowadzenia Rachunku Bankowego Klienta Instytucjonalnego”. 

 

5. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest bankiem w formie spółki akcyjnej, z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, prowadzącym dzialalność bankową na podstawie licencji wydanej 

decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, oraz na podstawie Statutu, ustawy prawo bankowe i innych 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór i kontrolę 

nad działalnością Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w Banku BGŻ BNP 

Paribas S.A. zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny funkcjonującyna mocy Ustawy o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 596 z późn. zm.). 

 

6. Kontakt z Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce można nawiązać: 

1) korespondencyjnie na adres: ul. Zielna 41/43, 00-108 Warszawa, Polska;  

2) telefonicznie pod numerem: +48 22 417 88 88; 

3) drogą faksową: +48 22 417 88 87; 
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4) przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej na adres: service.pl@bankofchina.com (dotyczy tylko 

klientów korporacyjnych); 

5) osobiście w siedzibie Oddziału w Polsce pod wskazanym powyżej adresem. 

 

7. Instytucją Gwarantującą depozyty Klientów Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 

jest instytucja: 

 Fonds de Garantie des Dépôts (dalej: “FGDL”) z siedzibą: 

283, route d’Arlon 

L-1150 Luxembourg 

Tel.: (+352) 26 25 1-1 

Fax: (+352) 26 25 1-2601 

Email: info@fgdl.lu 

www.fgdl.lu 

 

8. Depozyty Klientów Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce są gwarantowane przez 

FGDL dla każdego klienta, bez względu na ilość posiadanych kont lub depozytów, do maksymalnej kwoty 

100.000 EUR (lub jej równowartości w innej walucie). Do przeliczenia stosowany będzie kurs zamknięcia 

waluty Europejskiego Banku Centralnego, właściwy dla dnia, w którym nastąpiło stwierdzenie niedostępności 

zdeponowanych środków, o którym mowa w ust. 10 poniżej.  

 

9. Gwarancje FGDL przysługują: 

1) osobom fizycznym, 

2) osobom prawnym, które zostały założone na terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli 

ze względu na swoją wielkość osoby te mogą sporządzać skrócone bilanse zgodnie z prawem danego 

Państwa Członkowskiego.  

 

10. FGDL wypłaci gwarantowane kwoty odpowiednio zweryfikowanym depozytariuszom w przeciągu 20 dni 

roboczych od dnia stwierdzenia niedostępności zdeponowanych środków. Niedostępne środki oznaczają 

środki zdeponowane w instytucji kredytowej, które nie zostały wypłacone w określonym umową terminie 

oraz które zdeponowane są w instytucji kredytowej, wobec której: 

a. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ustaliła, iż w jej opinii, instytucja ta nie jest w 

stanie wypłacić zdeponowanych środków w danym momencie oraz w najbliższej przyszłości w związku z 

sytuacją finansową tej instytucji; lub 

b. sąd Wielkiego Księstwa Luksemburga, w związku z sytuacją finansową tej instytucji, wydał decyzję 

zawieszającą prawo depozytariuszy do dochodzenia roszczeń wobec tej instytucji, jeżeli taka decyzja 

zapadła przed dokonaniem powyższych ustaleń przez CSSF; 

c. w specjalnych przypadkach CSSF może wydłużyć termin 20 dni o kolejne 10 dni roboczych, zaś w 

wyjątkowo specjalnych wypadkach – o kolejne 3 miesiące; 

d. kontakt z CSSF Klient może nawiązać kontaktując się osobiście lub korespondencyjnie na adres 110 route 

d’Arlon, LU-2991 Luxembourg, telefonicznie pod numerem telefonu +35 22 62 51 lub pocztą 

elektroniczną na adres: direction@cssf.luxembourg. 

 

11. O wypłatę gwarantowanych kwot mogą starać się likwidatorzy, pełnomocnicy instytucji lub bezpośrednio 

właściciele depozytów.  

 

12. Szczegółowe dokumenty zawierające warunki i formalności, według których należy postępować,aby otrzymać 

wypłatę z gwarancji będą każdorazowo przygotowane przez FGDL w jednym z oficjalnych języków 

Luksemburga (j. francuski, j. niemiecki, j. luksemburski), lub jeżeli wystąpi taka konieczność, w oficjalnym 
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języku lub językach Państw Członkowskich UE, w których Oddział Banku jest usytuowany, w tym w języku 

polskim. W przypadku wypłaty gwarancji FGDL udostępni system internetowy, za pośrednictem którego 

Klienci będą przekazywać dane osobowe oraz informacje o numerze rachunku bankowego do wypłaty 

gwarancji. 

 
13. W przypadku upadłości Bank of China (Luxembourg) S.A. informacje i komunikaty o tym fakcie będą 

podawane Klientom w języku polskim i angielskim. 

 

14. Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce przechowuje i przetwarza informacje 

stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo bankowe oraz odpowiednich 

regulacji prawa luksemburskiego dotyczących ochrony i zasad udostępniania informacji stanowiących 

tajemnicę bankową w siedzibie Oddziału oraz w siedzibie Bank of China (Luxembourg) S.A., w szczególności w 

rozumieniu art. 41 Ustawy z 5 kwietnia 1993 r. o sektorze finansowym (Dziennik urzędowy A Nr 27 z 10 

kwietnia 1993 r. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 r o ochronie i przetwarzaniu danych 

osobowych (Dziennik urzędowy A Nr 91 z 13 sierpnia 2002 r. z późn. zm.). 

 

15. Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce informuje, iż w związku ze świadczeniem 

usług bankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Oddział, na wniosek Klienta informuje go o 

regulacjach prawnych dotyczących działalności Bank of China (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu oraz jego 

Oddziału w Polsce oraz kodeksach dobrych praktyk, którym podlega Bank of China (Luxembourg) S.A. 

Wszelkie regulacje w tym zakresie dostępne są w placówce Bank of China Oddział w Polsce pod adresem: ul. 

Zielna 41/43 w Warszawie, w języku polskim i angielskim. 

 

16. Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce informuje, że treści sprawozdań 

finansowych Bank of China (Luxembourg) S.A. są udostępniane do publicznej wiadomości, w języku polskim, 

bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu w placówce Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział 

w Polsce pod adresem: ul. Zielna 41/43 w Warszawie. W miejscu wskazanym w zdaniu poprzednim Bank of 

China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce podaje również do publicznej wiadomości 

informacje o podjętych wobec Bank of China (Luxembourg) S.A. przez władzę w kraju jego siedziby, 

działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu. 

 
17. Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest 

administratorem przekazanych jej danych osobowych. Przekazanie tych danych jest dobrowolne. 

 

18. Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przetwarza dane 

osobowe dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności dla celów 

umożliwiających przygotowanie oferty usług bankowych oraz zawarcia i wykonania umowy świadczenia tych 

usług. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

 

 

Załącznik:  

 

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 kwietnia 2012 roku nr. DLB_WSS/7060/2/17/2012/ŁB. 
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Oświadczam, że zapoznałem się z Oświadczeniem Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w 

Polsce oraz z treścią Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 kwietnia 2012 roku 

nr. DLB_WSS/7060/2/17/2012/ŁB. 

 

Data: 

Miejsce:Warszawa 

Imię Nazwisko Klienta: 

Podpis Klienta: 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że podpis został złożony przez Klienta w mojej obecności  

Data: 

Miejsce: Warszawa 

Imię i nazwisko pracownika Banku: 

Podpis pracownika Banku: 

 

 

 

 


