
DODATKOWE OGRANICZENIA  

Informacja o możliwych dodatkowych, w stosunku do okoliczności wskazanych w paragrafie 5.23. Ogólnych warunków otwierania 
i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ograniczeń dotyczących Dyspozycji 
składanych przez Klientów Banku, co, do których Bank ma prawo odmówić realizacji.

ZAŁOŻENIA POLITYKI SANKCYJNEJ HSBC 

Polityka Sankcyjna HSBC uwzględnia przede wszystkim sankcje nałożone przez ONZ oraz sankcje obowiązujące w Unii Europejskiej, 
Hongkongu, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, jak w innych jurysdykcjach, gdzie HSBC prowadzi swoją 
działalność.

Polityka Sankcyjna Grupy HSBC określa minimalne standardy, których wszystkie podmioty należące do Grupy HSBC zobowiązane są 
uwzględniać przy  świadczeniu usług na rzecz swoich klientów, w tym obejmuje: 
• przegląd Klientów i ich transakcji pod kątem list sankcyjnych wydanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii (FCA), Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (OFAC) oraz Hongkong (HKMA)
• przegląd pod kątem lokalnych list sankcyjnych, które znajdują zastosowanie do działalności operacyjnej HSBC prowadzonej na terenie 

danej jurysdykcji
• odmowę rozpoczęcia, kontynuowania relacji z klientem, udostępniania produktów i usług lub realizowania transakcji, które zdaniem 

HSBC mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów lub Polityki sankcyjnej Grupy HSBC; dotyczy to osób fizycznych lub 
prawnych wymienionych na listach sankcyjnych lub działalności, które są prowadzone bezpośrednio lub pośrednio w krajach lub 
na terytoriach obłożonych kompleksowymi sankcjami; od kwietnia 2016 r. do tych krajów i terytoriów zalicza się: Kubę, Iran, Koreę 
Północną, Sudan, Syrię oraz region Krymski

• odmowę lub ograniczenie działalności prowadzonej z bezpośrednim lub pośrednim udziałem krajów lub osób uwzględnianych w ramach 
wybranych lub specjalnych programów sankcyjnych; takie ograniczenia dotyczą nie tylko pewnych rodzajów produktów lub usług, które 
mogą być udostępniane przez HSBC ale również rodzajów transakcji, które mogą być przez HSBC przetwarzane; od kwietnia 2016 r. 
programy sankcyjne dotyczą następujących krajów: Białorusi, Myanmaru, Zimbabwe oraz Ukrainy/Rosji

• badanie powiadomień dotyczących wszystkich klientów lub transakcji wykrytych przez systemy weryfikacji HSBC; mimo że HSBC 
dąży do zbadania takich powiadomień i transakcji w możliwie najkrótszym czasie, zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami 
w sprawie sankcji lub z Polityką sankcyjną Grupy HSBC może spowodować opóźnienia przetwarzania transakcji klientów, w sytuacji, gdy 
przeprowadzane jest dodatkowe badanie due dilligence oraz pozyskiwane są informacje dotyczące danej transakcji lub zaangażowanych 
w nią stron

• blokowanie lub odrzucanie transakcji, które HSBC musi zablokować lub odrzuć zgodnie z obowiązującymi przepisami lub regulacjami 
sankcyjnymi, lub Polityką sankcyjną Grupy HSBC; transakcje mogą nie zostać zrealizowanie także w przypadku, gdy wykraczają poza 
przyjęty w HSBC poziom apetytu na ryzyko

• raportowanie naruszeń przepisów w sprawie sankcji do właściwego organu regulacyjnego; taki raport może dotyczyć próby uchylenia 
się przez klienta od przestrzegania przepisów w sprawie sankcji

HSBC może zgodzić się na przetworzenie, zgodnie z własnym uznaniem, transakcji, takich jak transakcje dotyczące pomocy humanitarnej 
lub transakcji zatwierdzonych przez właściwe organy. Takie transakcje analizowane są indywidualnie i należy przedkładać je odpowiednio 
wcześniej, zapewniając HSBC czas na ich analizę i zatwierdzenie.  

HSBC może również, według własnego uznania, zdecydować o nieprzetwarzaniu transakcji, nieudostępnianiu produktów lub usług lub 
o nierealizowaniu transakcji, nawet w przypadku, gdy nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i regulacjami w sprawie sankcji, 
ale wykraczają poza przyjęty w HSBC poziom apetytu na ryzyko.



ADDITIONAL RESTRICTIONS  

The information regarding possible restrictions, in addition to situations provided for in clause 5.23 of General Terms and Conditions of 
Opening and Maintaining Bank Accounts with HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, on Instructions placed by 
Clients of the Bank, which the Bank has the right to refuse to execute.

HSBC SANCTIONS POLICY STATEMENT 

HSBC Sanction Policy  takes into account among others  sanctions laws and regulations imposed by  the United Nations and sanctions 
being in force  the European Union, Hong Kong, the United Kingdom, and the United States, as well as applicable sanctions laws and 
regulations in other jurisdictions in which HSBC operates.  

HSBC’s Global Sanctions Policy defines the minimum standards which all HSBC Group entities must consider when providing services to 
clients, including:  
• screening customers/clients and transactions globally against the sanctions lists issued by the United Nations, the European Union, the 

United Kingdom, the United States (OFAC) and Hong Kong.
•  screening locally against other sanctions lists that apply to HSBC’s operations in a particular jurisdiction.
•  refusing commencing or continuing customer relationships or providing products or services or facilitating transactions that HSBC 

believes may violate applicable sanctions laws or HSBC’s Global Sanctions Policy. This includes individuals or entities named on 
a sanctions list or activity, directly or indirectly, involving countries or territories subject to comprehensive sanctions. As at October 
2016, these countries and territories include Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria and the Crimea region.

•  refusing or restricting business activity involving, directly or indirectly, countries or persons subject to more selective or targeted 
sanctions programmes. These restrictions impact not only the types of products or services that HSBC may make available but also the 
types of transactions HSBC may process. As at October 2016 the country programmes include Belarus, Zimbabwe and Ukraine/Russia.

•  investigating all customer/client alerts or transactions that are stopped in HSBC’s screening systems. While HSBC seeks to investigate 
these alerts and transactions in a reasonable timeframe, compliance with applicable sanctions laws or HSBC’s Global Sanctions Policy 
may result in delays to the processing of customer transactions while additional due diligence is conducted and information obtained 
on the nature of the underlying transaction or the parties involved.

•  blocking or rejecting transactions where HSBC is required to do so under applicable sanctions laws or regulations or HSBC’s Global 
Sanctions Policy. Transactions may also be returned by HSBC where they fall outside of HSBC’s risk appetite.

• reporting breaches of sanctions laws to the relevant regulatory authority. This may include any attempt by a customer to evade sanctions 
laws.

HSBC may agree to process certain transactions, in its sole discretion, such as those which relate to humanitarian aid or which are 
otherwise permitted by a license from an appropriate authority. These transactions will be considered on a case-by-case basis and must be 
submitted in advance to HSBC for consideration and approval. 

HSBC may, in its sole discretion, also decide not to process transactions, provide products or services or otherwise facilitate transactions 
even where permitted by applicable sanctions laws and regulations where these activities fall outside of HSBC’s risk appetite.


