Oświadczenie - Beneficjent Rzeczywisty

Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty Dla Klientów Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Nr Klienta
Nazwa Klienta
Numer NIP
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723) ma obowiązek dokonać identyfikacji beneficjenta rzeczywistego Klienta oraz podejmować
uzasadnione czynności w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli.
Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna 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 osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
Należy wskazać beneficjentów rzeczywistych Klienta zgodnie z jednym z poniższych wariantów A, B, C, D.
A. Klient posiada akcjonariuszy lub udziałowców
Prosimy o wskazanie osób fizycznych, które w sposób bezpośredni lub pośredni (np. poprzez posiadanie udziałów w spółce-matce Klienta) kontrolują
powyżej 25% udziałów / akcji Klienta / głosów w organie stanowiącym Klienta lub posiadają w stosunku do Klienta uprawnienia przysługujące jednostce
dominującej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Imię i nazwisko

Obywatelstwo

Udziały

Poziom udziałów / akcji (w %)

Uprawnienia

1
2
3
4
5
Oświadczam, że nie istnieją osoby spełniające powyższe kryteria.
B. Klient nie posiada akcjonariuszy ani udziałowców, np. fundacja
Prosimy o wskazanie osób fizycznych, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio powyżej 25% głosów w organie stanowiącym Klienta lub posiadają
w stosunku do Klienta uprawnienia przysługujące jednostce dominującej w rozumieniu przepisów o rachunkowości np. Prezes zarządu fundacji.
Imię i nazwisko

Obywatelstwo

Głosy

Struktura własności i kontroli (w %)

Uprawnienia

1
2
3
Oświadczam, że nie istnieją osoby spełniające powyższe kryteria.
C. Klient jest podmiotem notowanym na giełdzie Unii Europejskiej
Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie spółka lub podmiot kontrolujący tę spółkę poprzez posiadanie powyżej 25% jej udziałów, są notowane
na giełdzie podlegającej wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym przepisom państwa
trzeciego.
Nazwa giełdy

Kod ISIN podmiotu

Udział w %

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność
(przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).
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D. Brak informacji na temat beneficjenta rzeczywistego
Oświadczam, że nie posiadam wiedzy na temat beneficjenta rzeczywistego. Mam świadomość, że nie podanie przeze mnie tych danych może wydłużyć
czas procesowania wniosku, a nawet skutkować decyzją negatywną.

__________________________________________________________________					
Data oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej oświadczenie w imieniu Klienta
Informacja dla Klienta
1.	Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się znajduje się w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723) oraz na stronie internetowej www.vwbank.pl.
2.	Podane dane podlegają weryfikacji. W tym celu, w uzasadnionych przypadkach Klient może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych
dokumentów np. dokumentów rejestrowych spółki-matki w przypadku spółek posiadających siedzibę w krajach, w których publiczny dostęp do danych
o udziałowcach jest ograniczony.
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