Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu LEI

W zależności od typu konta, jaki został wybrany przy rejestracji konta użytkownika dla: PODMIOTU
DZIAŁAJĄCEGO WYŁĄCZNIE WE WŁASNYM IMIENIU czy AGENT A LEI, niektóre okna aplikacji zamieszczone w
instrukcji mogą różnić się od siebie pod względem wyświetlanej treści.

Rejestracja konta internetowego
Pierwszym etapem w procesie pozyskania kodu LEI w KDPW jest założenie konta internetowego w
aplikacji na stronie https://lei.kdpw.pl/.
•

W aplikacji należy wybrać sekcję Rejestracja konta i postępować zgodnie z poniższą procedurą.

•

Wypełnij formularz rejestracyjny zgodnie ze wskazówkami:
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•

•
•

•

•
•
•

Podaj swoją Nazwę użytkownika (login), która będzie także wykorzystywana przy późniejszym
logowaniu do systemu. Nie zapomnij zanotować swojej nazwy użytkownika (loginu), pamiętaj
o nieudostępnianiu tej informacji osobom trzecim.
E-mail (użytkownika) podaj adres mailowy osoby, z którą będziemy się kontaktować
w
sprawach dotyczących kodu LEI. Na ten adres e-mail zostanie przesłany link aktywujący konto.
Wpisz Hasło i potwierdź je w polu Potwierdzenie hasła. Hasło powinno zawierać przynajmniej
8 znaków, w tym literę wielką, małą, znak szczególny: !@#$%^&*] i cyfrę. Prosimy o
niestosowanie znaku „ ;”
Wybierz typ konta.
o Podmiot działający wyłącznie we własnym imieniu - jeżeli wnioskujesz o kod LEI tylko
dla siebie.
o Agent LEI - Jeżeli wnioskujesz o kod LEI w imieniu innych podmiotów i swoim.
Wpisz kod wyświetlający się na obrazku. Jeśli nie możesz odczytać kodu, użyj przycisku Pokaż
inny kod.
Wybierz Zarejestruj aby ukończyć rejestrację konta.
Po poprawnie wypełnionym formularzu rejestracyjnym na adres e-mail podany
w
procesie rejestracji zostanie wysłany mail z podanym linkiem do aktywacji konta.
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Na wskazany adres mailowy zostanie wysłany link, aktywujący konto w aplikacji lei.kdpw.pl. Kliknięcie
na link spowoduje przekierowanie do strony https://lei.kdpw.pl i wyświetlenie się komunikatu o
potwierdzonym adresie mailowym.

•
•
•
•
•
•
•
•

Wybierz KLIKNIJ ABY SIĘ ZALOGOWAĆ i wypełnij dane referencyjne.
Wybierz Zamknij aby zakończyć proces rejestracji na tym etapie.
Po wybraniu opcji Kliknij aby się zalogować, zostaniesz przekierowany do okna logowania.
Wpisz Login użytkownika podany w procesie rejestracji konta.
Wpisz hasło podane w procesie rejestracji konta.
Jeśli zapomniałeś hasła kliknij PRZYPOMNIJ HASŁO.
W celu zalogowania się do konta kliknij Zaloguj.
Po zalogowaniu do swojego konta przejdź do zakładki Moje konto/Moje dane i wypełnij dane
referencyjne w formularzu.
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W przypadku konta Agenta LEI w zakładce Moje konto/Moje dane Agent wprowadza swoje dane
zgodnie z wpisem do rejestru a po ich zapisaniu przechodzi do zakładki Moje konto/Obsługa kodu LEI
jako Agent i uzupełnia dane podmiotu prawnego w imieniu, którego będzie ubiegał się o kod LEI.

Dane firmy - Podane dane powinny być zgodne z wpisem do właściwego rejestru podmiotów.
Dane wpisane w formularzu będą prezentowane na fakturze.
• W prawej kolumnie w polu Kraj jurysdykcji z rozwijanej listy podaj kraj siedziby prawnej
podmiotu, który reprezentujesz.
• Podaj pełną nazwę firmy (zgodnie z odpowiednim rejestrem) i dowolną nazwę skróconą.
• Wpisz pełną nazwę pełną firmy w transkrypcji na język łaciński – wymagane jest wpisanie
nazwy firmy z pominięciem polskich liter a użyciem liter alfabetu łacińskiego, np. zamiast ą-a,
ę- e, ł –l itd. np. Spółka zamieniamy na Spolka).
• Wybierz język nazwy prawnej z rozwijanej listy.
• W polu NIP podaj numer NIP podmiotu, pole Regon jest polem nieobowiązkowym.
Uwaga: Zanim wybierzesz rejestr podmiotów, upewnij się, że pole Kraj jurysdykcji jest wypełnione.
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•

Z rozwijanej listy Nazwa rejestru podmiotów wybierz odpowiedni rejestr: KRS, Rejestr
Funduszy Inwestycyjnych, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub
Podmioty istniejące na mocy publicznych aktów prawnych oraz wpisz Numer ewidencyjny z
rejestru podmiotów nadany podmiotowi we wskazanym rejestrze.
• Uzupełnij adres siedziby prawnej i administracyjnej. Pamiętaj, że dane adresowe wpisane w
polu adres siedziby prawnej będą prezentowane na fakturze.

•

Uzupełnij dane o relacjach właścicielskich podmiotu zgodnie z Instrukcją. Relacje
właścicielskie podmiotu znajdującą się w zakładce DOKUMENTY I INSTRUKCJE/INSTRUKCJE.
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•

Uzupełnij dane dotyczące osoby do kontaktu.

Upoważnienie do aplikowania o kod LEI
Wniosek o kod LEI może być złożony przez:
•

osobę zarządzającą danym podmiotem gospodarczym tj. wpisaną jako osoba reprezentująca
podmiot w odpowiednim rejestrze gospodarczym,
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•

•

pracownika danego podmiotu, nie występującego w odpowiednim rejestrze gospodarczym, na
mocy ważnego upoważnienia podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji spółki określonym
w dokumencie rejestracyjnym,
inną osobę (tzw. Agenta LEI) na mocy udzielonego upoważnienia podpisanego, zgodnie ze
sposobem reprezentacji spółki określonym w dokumencie rejestracyjnym, nie później niż 60 dni
przed złożeniem wniosku.

W przypadku pełnomocnictwa, wymagana jest kopia dokumentu (skan) poświadczającego
upoważnienie osoby do aplikowania o kod LEI. Wzór upoważnienia (dla pracownika i Agenta LEI)
można pobrać na stronie internetowej KDPW LOU https://lei.kdpw.pl z zakładki DOKUMENTY I
INSTRUKCJE/WZORY DOKUMENTÓW.
KDPW wymaga upoważnienia w języku polskim lub angielskim. Jeżeli upoważnienie jest przygotowane
w innym języku należy dostarczyć jego tłumaczenie (przysięgłe) na język polski lub angielski.

Według wymagań ROC dot. nadawania kodów LEI, tylko osoba prawnie reprezentująca podmiot może
wystąpić o kod LEI dla danego podmiotu. Każdy z podmiotów może otrzymać tylko jeden taki kod
nadany w globalnym systemie. Wnioski o kod podlegają bardzo szczegółowym procesom weryfikacji
podmiotów. W celu ułatwienia tych procesów przydatne jest przesłanie wszelkich informacji i
dokumentów świadczących o istnieniu i działalności podmiotu – jeśli nie są one publicznie dostępne
(np. wypis z rejestru podmiotów gospodarczych, status, raport roczny, regulaminy, akty notarialne jeśli dokumenty są przedstawione w innym języku niż polski lub angielski, prosimy o przesłanie także
tłumaczenia na język polski lub angielski).
Po wprowadzeniu wszystkich danych, przejdź do zakładki Moje konto/Obsługa kodu LEI i wybierz
NOWY KOD LEI.

•

Zaznacz Oświadczenia a następnie wybierz Wyślij.
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Zgodnie z wyświetloną informacją zlecenie zostało przekazane do weryfikacji. O wyniku weryfikacji
informujemy na każdym etapie procesowania zlecenia przesyłając maile na wskazany do kontaktu
adres mailowy.

W
przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu lub adresem email wskazanymi na stronie
internetowej https://lei.kdpw.pl
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