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Full name of the Company / Pełna nazwa Spółki 

 

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

foreign address / adres zagraniczny: 
 

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

. 

………………………………………………….. 
 

Tax ID / NIP: 

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

 

 

DECLARATION 

OŚWIADCZENIE 
 

We, the undersigned, acting on behalf of [name of the Company]… ............................. (“Company”) hereby confirm that: 

 
My, niżej podpisani, działając w imieniu [nazwa Spółki]… ........................... („Spółka”), niniejszym oświadczamy, iż: 

 
1. The Company is a: 

(tick the appropriate boxes below) / (zaznacz właściwe punkty poniżej) 

□ bank 

□ investment firm [in the meaning of Directive 2014/65/EU] 

□ pension fund 

□ investment fund 

□ insurance company 

Spółka jest: 

□ bankiem 

□ firmą inwestycyjną [w rozumieniu Dyrektywy 2014/65/EU] 

□ funduszem emerytalnym 

□ funduszem inwestycyjnym 

□ firmą ubezpieczeniową 

2. The Company provides its services to broad catalogue of clients, i.e. its client base is not limited to its related 

entities. 

Spółka świadczy usługi dla szerokiej grupy klientów, tj. jej baza klientów nie jest ograniczona do podmiotów z 

nią powiązanych. 

 
3. The Company hereby commits to inform Bank Handlowy w Warszawie S.A. without delay if it is no longer an 

institution indicated in point 1 above. 

Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Banku Handlowego w Warszawie S.A. jeżeli 

przestanie być instytucją wskazaną w pkt 1 powyżej. 



March 2023 

4. The Company is licensed / regulated by [name of the statutory licensor/regulator]…………………… 

……………………………………..……………. as referenced at [official website of the licensor/regulator] 

………………………..………………………………….. 

 
Spółka jest licencjonowana / nadzorowana przez ............................................. [nazwa instytucji wydającej 

licencję/regulatora]… ......................................................................................................................... , co 

znajduje 

potwierdzenie w [adres oficjalnej strony internetowej instytucji wydającej licencję/regulatora] 

………………………………………………………………………… 

 
5. The scope of the Company’s business activity is presented on the following webpage:………………………….. 

Zakres działalności biznesowej Spółki jest zaprezentowany na stronie internetowej:……………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

 
(duly authorized representative of the Company/ należycie umocowany przedstawiciel Spółki) 

 

 

 

 

NOTARIAL CONFIRMATION 
 

I, the undersigned                              , Notary Public in                                        , do hereby certify that under the laws 

of                           , _             _________who has personally signed this document on behalf of                   a company 

organized and existing under the laws of                            is duly authorized to represent and sign for the said 

company. 
 

Ja niżej podpisany/a                           , notariusz w                                  , niniejszym stwierdzam, że zgodnie z 

prawem                                          ,                                           , który/a osobiście podpisał/a niniejszy dokument w 

imieniu                                    , firmy zorganizowanej i podlegającej prawu                                          , jest właściwie 

upełnomocniony/a do reprezentowania i podpisywania dokumentów w imieniu wyżej wymienionej firmy. 

 

Notary’s signature and seal  
 

[place], [date] 

[miejscowość], [data] 


	fill_1: 
	foreign address  adres zagraniczny: 
	Tax ID  NIP: 
	The Company is licensed  regulated by name of the statutory licensorregulator: 
	undefined: 
	potwierdzenie: 
	The scope of the Companys business activity is presented on the following webpage: 
	fill_5: 
	undefined_2: 
	I the undersigned: 
	Notary Public in: 
	of: 
	who has personally signed this document on behalf of: 
	organized and existing under the laws of: 
	fill_12: 
	notariusz w: 
	prawem: 
	undefined_3: 
	imieniu: 
	fill_17: 
	Text1: 
	company: 
	spolka: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 


