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Więcej o HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 

1. HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757904, o numerze NIP 
107-00-41-832 (HSBC Oddział w Polsce) jest oddziałem instytucji kredytowej – HSBC 

Continental Europe, francuskiej spółki akcyjnej (société anonyme) o kapitale zakładowym 1 
062 332 775 EUR (w pełni opłaconym), z siedzibą przy 38 avenue Kléber, 75116 Paryż, Francja, 

zarejestrowanej w Paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre du Commerce et des 
Sociétés) pod numerem 775 670 284, o polskim numerze NIP 107-00-41-803. 

2. HSBC Continental Europe jest instytucją kredytową podlegającą nadzorowi regulacyjnemu 

przez właściwe władze nadzorcze państwa pochodzenia, w tym w szczególności przez 
Authorité de Contrôle Prudentiel i The Autorité des Marchés Financiers, i nie jest nadzorowana 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Prawo bankowe.  

3. HSBC Continental Europe działa w Polsce na podstawie notyfikacji dotyczącej zamiaru 

wykonywania działalności w formie oddziału złożonej do Komisji Nadzoru Finansowego za 
pośrednictwem Europejskiego Banku Centralnego. W odpowiedzi zgodnie z art. 48l ust. 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa bankowego Komisja Nadzoru Finansowego określiła 
w drodze decyzji warunki prowadzenia działalności poprzez oddział. Treść decyzji Komisji 

Nadzoru Finansowego dostępna jest pod następującym linkiem1 „Decyzja Komisji Nadzoru 
Finansowego”.  

4. Główne regulacje prawne dotyczące działalności HSBC Continental Europe to: 

a. regulacje francuskie 

• Code Monétaire et Financier (Kodeks Bankowy i Finansowy), który reguluje 
zarówno działalność w zakresie usług bankowych jak i inwestycyjnych (MiFID), 
oraz określa zasady nadzoru sprawowanego na działalnością banków przez 
francuskiego regulatora;  
kodeks jest dostępny pod następującym linkiem2  

 
oraz 
 

b. regulacje polskie – dotyczące Oddziału w Polsce  

• Prawo bankowe; 
• Ustawo o obrocie instrumentami finansowymi; 

 
1 https://www.business.hsbc.pl/pl-pl/download-centre 
2https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072026?codeTitle=Code+mon%C3%A9taire+
et+financier 
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regulacje są dostępną na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego3, w 
zakładce „Dla rynku / regulacje i praktyka”. 

 
c. Kodeksy dobrych praktyk dostępne na stronach internetowych : 

• Zbiór dobrych praktyk biznesowych francuskiego Banku Centralnego oraz 
francuskiego regulatora French Prudential Supervision and Resolution Authority 
(ACPR ) link4 
 

• Zbiór standardów pubikowany przez Stowarzyszenie reprezentujące podmioty 
rynku finansowego AMAFI (Association Française des Marchés Financiers) link5 

 
 

• Standardy i rekomendacje dobrych praktyk Związku Banków Francuskich FBF 
(Fédération Bancaire Française): link6 

 

5. Klienci HSBC Oddział w Polsce mają prawo wnioskować o przekazanie przez HSBC Oddział w 
Polsce informacji, o regulacjach prawnych i kodeksach dobrych praktyk.  

6. HSBC Oddział w Polsce przechowuje odebraną od klientów gotówkę w skarbcach 

prowadzonych przez profesjonalnych dostawców usług, w szczególności CHL Cash 
Management sp. z o.o., Impel Cash Solutions Sp. z o.o. oraz Solid MCG Sp. z o.o. Następnie 

gotówka jest odprowadzona do Narodowego Banku Polskiego. W przypadku zamówienia 
gotówki przez klientów HSBC Oddział w Polsce proces wygląda analogicznie, a gotówka 

dostarczana jest przez zewnętrznych dostawców zgodnie z ustaleniami z klientami.  

7. Zasady odbierania i dostarczania gotówki do klienta określane są w odrębnej umowie 
zawieranej z HSBC Oddział w Polsce. 

8. Dane kontaktowe dla HSBC Oddział w Polsce: 

HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 
Rondo ONZ 1  
00-124 Warszawa 
Tel: (+48) 22 354 05 00 
e-mail: firmy@hsbc.com 
 

9. Informacja o sposobie gwarantowania depozytów gromadzonych przez HSBC Oddział w Polsce 
znajduje się pod następującym linkiem7 „Ochrona depozytów”. 

 
3 https://www.knf.gov.pl/ 
4 https://acpr.banque-france.fr/en/page-tableau-filtre/collection-business-practices 
5 http://www.amafi.fr/topics/en/documentation/standards-and-best-practices 
6 https://www.fbf.fr/fr/la-federation/regles-professionnelles/ 
7 https://www.business.hsbc.pl/pl-pl/download-centre 

https://www.knf.gov.pl/
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10. HSBC Oddział w Polsce przetwarza informacje stanowiące tajemnice bankową w siedzibie 
HSBC Oddział w Polsce tj. w budynku przy Rondo ONZ 1 w Warszawie oraz pozostałych 

miejscach prowadzenia działalności w Polsce. Ponadto informacje te przetwarzane są w 
systemach teleinformatycznych. 

Dokumentacja papierowa przechowywana jest przez HSBC Oddział w Polsce w archiwum 
prowadzonym przez Iron Mountain Polska Sp. z o.o.   

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane w działalności HSBC Oddział w Polsce 

dostarczane są przez spółki z Grupy HSBC. Lista dostawców usług obejmujących przetwarzanie 
informacji objętych tajemnicą bankową jest dostępna pod następującym linkiem8 „Informacje 

o usługodawcach-outsourcerach”. 

 

 
8https://www.about.hsbc.pl/pl-pl/hsbc-in-poland 
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