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XVII. Informacja o aktualizacjach

05.11.2021

● poprawiliśmy kilka błędów językowych w całym dokumencie,
● poprawiliśmy kilka odniesień do numeracji w całym dokumencie,
● doprecyzowaliśmy definicję Klienta,
● dodaliśmy kwestie dotyczące   zagadnień związanych z ochroną danych

osobowych w kontekście rozszerzonego obowiązku szkoleniowego,
● dodaliśmy nową okoliczności wpływającą na poziom ryzyka: informacje

o szczególnym charakterze zawarte w Centralnym Rejestrze
Beneficjentów Rzeczywistych, Krajowym Rejestrze Sądowym,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w
odpowiednim zagranicznym rejestrze publicznym, w tym ujawnione
uwagi o rozbieżnościach,

● dodaliśmy zapis o nowym obowiązku uzyskania potwierdzenia
rejestracji albo odpisu z Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych lub analogicznego rejestru zagranicznego,

● dodaliśmy zasady postępowania w przypadku utrudnień związanych z
weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego,

● dodaliśmy zapis dotyczący przeliczenia kwot wyrażonych w euro,
● zmieniliśmy zapisy dotyczące okresów przechowywania dokumentacji,

zgodnie ze znowelizowanymi przepisami,
● dodaliśmy zasady postępowania w przypadku aktualizacji procedury,
● dodaliśmy zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami

zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w
związku ze stosowaniem ustawy AML,

● zmodyfikowaliśmy załącznik nr 2 - Informacja o Kliencie niebędącym
osobą fizyczną,

● zmodyfikowaliśmy   załącznik nr 6 - Karta ryzyka prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu w zakresie nowego Klienta,

● zmodyfikowaliśmy   załącznik nr 9 - Akceptacja Procedury AML
(aktualizacji Procedury AML),

● dodaliśmy nowy załącznik - nr 13 - Protokół rozbieżności z CRBR,
● poprawiliśmy spis treści tak, aby wyświetlały się również tytuły

załączników.
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06.08.2021

● poprawiliśmy komentarz do ust. 1 lit. a. w rozdziale IX,
● poprawiliśmy kwadraty (☐) do zaznaczania w załącznikach (wzorach),

aby były prawidłowo wyświetlane przez aplikację Word:
○ załącznik nr 1
○ załącznik nr 3
○ załącznik nr 5
○ załącznik nr 6
○ załącznik nr 7

● poprawiliśmy numerację w definicji beneficjenta rzeczywistego w
załączniku nr 5.

17.03.2023

● zmodyfikowaliśmy załącznik nr 1 (Informacja o Kliencie będącym
osobą fizyczną), w szczególności dodając oświadczenie w przedmiocie
beneficjenta rzeczywistego – od teraz odpowiednie złożenie ww.
oświadczenia w Informacji o Kliencie będącym osobą fizyczną z
załącznika nr 1 sprawia, że Klient będący osobą fizyczną nie musi
wypełniać Informacji o beneficjencie rzeczywistym Klienta z załącznika
nr 3,

● w związku z powyższą zmianą dodaliśmy w załączniku nr 3 (Informacja
o beneficjencie rzeczywistym Klienta) pouczenie na wstępie oraz
usunęliśmy spośród okoliczności, z których wynika status beneficjenta
rzeczywistego, przypadek osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą, nad którą nie sprawuje kontroli inna osoba fizyczna lub
osoby fizyczne i w przypadku której beneficjentem rzeczywistym
Klienta jest ta osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

● w załączniku nr 3 dodaliśmy Informację o przetwarzaniu danych
osobowych dla beneficjentów rzeczywistych,

● w załączniku nr 4 (Informacja o osobie upoważnionej do działania w
imieniu Klienta) dodaliśmy pouczenie o treści: „Prosimy wypełnić
niniejszą informację tylko w przypadku, gdy w imieniu Klienta działa
inna osoba”,

● w załącznikach zmieniliśmy formę zwracania się do Klienta z „per Ty”
na „per Pan/i”.
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