
inne, jakie?  

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

emerytura, renta sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

wolny zawód wygrana losowa kredyt

Rezydent PL   Nierezydent PL

Seria, numer i data ważności

 Numer telefonu

Dokument tożsamości - typ

Rezydent PL   Nierezydent PL Kraj rezydencji

Kraj rezydencji

Państwo urodzenia Miejsce urodzenia

TAK NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

"TAK" należy wskazać osobę - PEPa i 

stanowiska:

Przepisy prawa, nakładające na instytucję, tj. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. pozyskiwanie informacji wskazanych w niniejszym formularzu:

1. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) („Ustawa AML”)

2. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia

ustawodawstwa  z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712)  ("Ustawa FATCA")

3. Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 648)  ("Ustawa CRS")

Paszport

 Nazwisko

 Adres:

NIP ( państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru

i daty rejestracji, w przypadku braku NIP)*

DANE KLIENTA -  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa

Forma organizacyjna

Siedziby

Prowadzenia działalności

Dodatkowy dokument - typ, 

seria i numer * jeśli wymagany

 Imię

 PESEL

 Obywatelstwo/a

R
e

p
re

ze
n

ta
n

t 
1

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy 

uzupełnić dane dotyczące źródła majątku:

Dowód osobisty

Dane klienta/ów: os. fizyczna/ lub dane osoby reprezentującej powyższą osobę prawną lub powyższą jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

 Imię  Nazwisko

Żródło pochodzenia wartości majątkowych, 

pozostających w dyspozycji klienta w ramach 

stosunków gospodarczych lub transakcji.

Adres e-mail

inne, jakie?  

NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

"TAK" należy wskazać osobę - PEPa i 

stanowiska:

Seria, numer i data ważności

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

emerytura, renta

 PESEL

Żródło pochodzenia wartości majątkowych, 

pozostających w dyspozycji klienta w ramach 

stosunków gospodarczych lub transakcji.

P
e

łn
o

m
o

cn
ik

 Imię  Nazwisko

R
e
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n
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n

t 
2

Miejsce urodzenia

 Numer telefonu Adres e-mail

Dodatkowy dokument - typ, 

seria i numer * jeśli wymagany

sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

Czy Pan/Pani zajmuje eksponowane stanowisko 

polityczne (PEP), jest członkiem rodziny PEP-a lub 

osobą znaną jako bliski współpracownik PEP-a
*Definicje pojęć oraz informacje znajdują się w załączniku "Informacje PEP"

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy 

uzupełnić dane dotyczące źródła majątku:

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

emerytura, renta sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

wolny zawód wygrana losowa kredyt

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

emerytura, renta sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

wolny zawód wygrana losowa kredyt

TAK

Dowód osobisty

inne, jakie?  

inne, jakie?  

wolny zawód wygrana losowa kredyt

REGON

Czy Pan/Pani zajmuje eksponowane stanowisko 

polityczne (PEP), jest członkiem rodziny PEP-a lub 

osobą znaną jako bliski współpracownik PEP-a
*Definicje pojęć oraz informacje znajdują się w załączniku "Informacje PEP"

 Obywatelstwo/a Państwo urodzenia

Dokument tożsamości - typ Paszport

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

POLNA CORNER, VIII P.

ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa

tel.: +48 22 201 11 30

biuro@pcdm.pl

www.pcdm.pl

WPROWADZANIE DANYCH - NOWY KLIENT ZMIANA DANYCH - należy uzupełnić NIP, REGON oraz dane, które ulegly zmianie



NIE

NIE

NIE

Adres zamieszkania:

Adres zamieszkania:

Adres zamieszkania:

PESEL (data urodzenia)

PESEL (data urodzenia)

PESEL (data urodzenia)

Prosimy o wskazanie statusu podmiotu przez Pana/Panią 

reprezentowanego, w rozumieniu Ustawy z dnia 05 

października 2015 r. (Ustawa FATCA)
*Definicje statusów znajdują się w załączniku "Informacje FATCA"

(3) Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa. W 

przypadku zaznaczenia tego pola, prosimy o podanie numeru amerykańskiej 

identyfikacji podatkowej GIIN.

TAK

Oświadczenie FATCA

TAK NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

"TAK" proszę o wskazanie osoby - PEPa i 

stanowiska:

NUMER TIN

NIE

NIE

TAK

TAK NUMER TIN

NUMER TIN

Prosimy o informację, czy 

Beneficjent Rzeczywisty jest 

podatnikiem USA.

B
en

ef
ic
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2
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en
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3

(4) Zwolniony uprawniony odbiorca
(7) Współpracująca (nieraportująca) Instytucja 

Finansowa

Beneficjent:
(imię nazwisko)

Beneficjent:
(imię nazwisko)

(5) Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o 

aktywnych dochodach.

(8) Nieamerykański podmiot niefinansowy 

pasywny.

NIE

TAK

(1)Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską) 
W przypadku zaznaczenia tego pola, prosimy o podanie numeru amerykańskiej 

identyfikacji podatkowej TIN.

numer TIN:

(2) Podatnik USA niebedący Szczególną Osobą 

Amerykańską
(6) Wyłączona Instytucja Finansowa

B
en

ef
ic

je
n

t 
2

Imię

Dokument tożsamości (seria, nr, data ważności)

Obywatelstwo

Nazwisko

B
en

ef
ic

je
n

t 

1

B
en
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n

t 
3

Imię

TAK

numer GIIN:

Prosimy o 

wskazanie 

beneficjentów 

rzeczywistych:
*Definicje pojęć oraz 

informacje znajdują się w 

załączniku "Informacje

beneficjent rzeczywisty"

P
e

łn
o

m
o

cn
ik

 PESEL

 Obywatelstwo/a

Obywatelstwo

TAK

Dokument tożsamości - typ Dowód osobisty Paszport
Dodatkowy dokument - typ, 

seria i numer * jeśli wymaganySeria, numer i data ważności

Państwo urodzenia Miejsce urodzenia

Rezydent PL   Nierezydent PL Kraj rezydencji

Żródło pochodzenia wartości majątkowych, 

pozostających w dyspozycji klienta w ramach 

stosunków gospodarczych lub transakcji.

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

emerytura, renta sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

wolny zawód wygrana losowa kredyt

TAK
W przypadku zaznaczenia jedynie odpowiedzi „NIE” , lub istnieje inny beneficjent rzeczywisty, należy 

uzupełnić dane beneficjanta/ów rzeczywistego/ych:

Reprezentant 1

Reprezentant 2

Czy Pan/Pani zajmuje eksponowane stanowisko 

polityczne (PEP), jest członkiem rodziny PEP-a lub 

osobą znaną jako bliski współpracownik PEP-a
*Definicje pojęć oraz informacje znajdują się w załączniku "Informacje PEP"

TAK NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

"TAK" należy wskazać osobę - PEPa i 

stanowiska:

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy 

uzupełnić dane dotyczące źródła majątku:

Beneficjent:
(imię nazwisko)

NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

"TAK" proszę o wskazanie osoby - PEPa i 

stanowiska:

TAK NIE

Czy wskazany beneficjent 

rzeczywisty zajmuje eksponowane 

stanowisko polityczne (PEP), jest 

członkiem rodziny PEP-a lub osobą 

znaną jako bliski współpracownik 

PEP-a

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

emerytura, renta sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

wolny zawód wygrana losowa kredyt

Imię Nazwisko

Dokument tożsamości (seria, nr, data ważności)

Pełnomocnik

B
en

ef
ic

je
n

t 
1

Dokument tożsamości (seria, nr, data ważności)

Obywatelstwo

Nazwisko

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

"TAK" proszę o wskazanie osoby - PEPa i 

stanowiska:

inne, jakie?  

inne, jakie?  

 Numer telefonu Adres e-mail



Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. administratorem moich danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: PC DM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@pcdm.pl lub pisemnie na adres siedziby,

2. wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pcdm.pl lub pisemnie pod adresem siedziby,

3. moje dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do :

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy

między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi

państwami (CRS),

4. Prosper Capital Dom Maklerski S.A.,nie świadczy usług doradztwa podatkowegoi nie odpowiada za poprawne określenie przez klienta kraju posiadania obowiązków podatkowych,

5. odbiorcami moich danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora , w szczególności podmioty świadczące usługi operacyjne, usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, 

archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,

6. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – do momentu wygaśnięcia tego obowiązku,

7. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

9. administrator w oparciu o przekazane dane osobowe, nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności nie dokonuje profilowania osób,

10. moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

11. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzoru nad ochroną danych osobowych.

 Potwierdzam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do poinformowania Prosper Capital 

Dom Maklerski S.A. o każdorazowej zmianie.

 W przypadku oświadczeń dot.: zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego, bycia członkiem rodziny lub bliskim 

współpracownikiem osoby zajmujacej eksponowane stanowisk politycznego, FATCA oraz CRS: Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczenie CRS

TAK Kraj rezydencji podatkowej numer TIN

NIE

numer TIN numer TIN nie nadany

NIE

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN nie nadany

NIE TAK

TAK Kraj rezydencji podatkowej

numer TIN

Prosimy o wskazanie statusu podmiotu przez Pana/Panią 

reprezentowanego, w rozumieniu Ustawy z dnia 09 marca 

2017 r. (Ustawa CRS)
*Definicje statusów znajdują się w załączniku "Informacje CRS"

Instytucja finansowa
Aktywny NFR - podmiot giełdowy lub powiązany z 

podmiotem giełdowym

Aktywny NFE - Instytucje rządowe, banki 

centralne i organizacje
Wyłączona Instytucja Finansowa

Aktywny NFE - Inne Pasywny NFE (po zaznaczeniu tego pola, należy wskazać statusy podatkowe

beneficjentów rzeczywistych)

NIE

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN nie nadany

numer TIN

numer TIN

numer TIN

numer TIN

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN nie nadany

TAK Kraj rezydencji podatkowej numer TIN nie nadany

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN numer TIN nie nadany

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN nie nadany

numer TIN nie nadany

numer TIN

numer TIN nie nadany

numer TIN nie nadany

Kraje rezydencji podatkowej podmiotu 

KOPIIORYGINAŁÓW

 Potwierdzam zidentyfikowanie klienta na podstawie dokumentu/ów tożsamości wskazanych 

w niniejszym formularzu.

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN

Czy beneficjent rzeczywisty jest 

rezydentem podatkowym 

innego państwa niż Polska (nie 

dotyczy USA)?: (W przypadku wybrania 

odpowiedzi "TAK" należy uzupelnić wszystkie 

kraje rezydencji podatkowej.
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1
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Data, Podpis pod pieczątką imienną Pracownika/Agenta

Data, Podpis/y osoby/ób   uprawnionych wraz z pieczątką

numer TIN nie nadany

Kraj rezydencji podatkowej

numer TIN nie nadany

Czy podmiot reprezentowany przez Pana/Panią jest rezydentem podatkowym innego państwa niż 

Polska (nie dotyczy USA)?: (W przypadku wybrania odpowiedzi "TAK" należy uzupełnić wszystkie kraje rezydencji podatkowej.
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