Szanowni Państwo,
Nowe przepisy na mocy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) II nakładają na nas obowiązek zweryfikowania narodowości wszystkich naszych klientów w terminie do
3 stycznia 2018 r. aby umożliwić Państwu kontynuację handlu po upływie tego terminu.
Co należy zrobić?
W przygotowaniu na zmiany, które wejdą w życie w styczniu, są Państwo zobowiązani do potwierdzenia swojej narodowości w terminie do 8 grudnia 2017 r. Aby spełnić ten wymóg, wystarczy potwierdzić
poprzez nasz bezpieczny formularz online swoją narodowość i podać Krajowy Numer Identyfikacyjny
Klienta (ang. National Client Identifier, NCI):

PROSZĘ POTWIERDZIĆ SWOJĄ NARODOWOŚĆ
Czym jest Krajowy Numer Identyfikacyjny Klienta?
Państwa Krajowy Numer Identyfikacyjny Klienta (NCI) jest zależny od narodowości i w większości przypadków jest to numer, który już Państwo mają. Na przykład, będzie to krajowy numer identyfikacyjny lub
numer paszportu. W przypadku polskiej narodowości będzie to numer PESEL.

Przydatne informacje:
Co się stanie, jeżeli nie podam tej informacji?
Dyrektywa MiFID II nakłada na wszystkich dostawców usług finansowych wymóg uzyskania tych informacji przed wykonaniem transakcji. W przypadku niepodania tej informacji do 8 grudnia, Państwa konto
zostanie ograniczone, co uniemożliwi zawieranie jakichkolwiek nowych transakcji. Nieprzekazanie wymaganych informacji do 22 grudnia spowoduje likwidację otwartych transakcji i zawieszenie konta do czasu
otrzymania niezbędnych danych.
Jakie działania mam podjąć, jeżeli posiadam więcej niż jedną narodowość?
Osoba, która posiada różne narodowości, po wybraniu swojej/swoich narodowości na bezpiecznym formularzu online, zostanie poinformowana o tym, jakie działania ma podjąć.
Dlaczego MiFID II potrzebuje tej informacji?
Zgodnie z nowym rozporządzeniem MiFID II, podmioty prowadzące transakcje finansowe będą musiały
dostarczyć dodatkowe informacje do brytyjskiej Komisji Nadzoru Finansowego (ang. Financial Conduct
Authority, FCA) w momencie zawierania z nami transakcji.
Przekazane przez Państwa informacje będą traktowane w taki sam sposób, jak wszystkie pozostałe Państwa dane przechowywane przez nas. Nie będą one publicznie udostępniane i zostaną wykorzystane
wyłącznie do celów sprawozdawczości regulacyjnej.
Wysłaliśmy również na Państwa adres zamieszkania list z prośbą o podanie tych informacji. Jeśli przed
otrzymaniem listu pocztą, przekażą Państwo wymagane informacje, proszę list zignorować.
Służymy pomocą
W razie jakichkolwiek pytań prosimy się z nami skontaktować, korzystając z dowolnej metody kontaktowej podanej poniżej.
Z poważaniem
City Index

