Otwarcie konta internetowego i złożenie wniosku o kod LEI - instrukcja

KROK 1. - REJESTRACJA KONTA


Wejdź na https://lei.kdpw.pl/



Wybierz przycisk REJESTRACJA



Wpisz ustalony samodzielnie login, którego będziesz używać żeby mieć dostęp do konta, swój
adres e-mail, hasło, zaznacz czy będziesz działać w imieniu własnym czy będziesz zarządzać
również kodami podmiotów trzecich jako agent, przepisz kod z obrazka i wciśnij przycisk
ZAREJESTRUJ
PAMIĘTAJ:
Hasło, które podasz będzie zabezpieczać dostęp do Twojego konta, żeby było bezpieczne musi:
 składać się z co najmniej ośmiu znaków (maksymalnie 50 znaków) i
 zawierać wielką i małą literę, cyfrę i znak niealfabetyczny (na przykład !, $, #, %).



Aby dokończyć rejestrację konta kliknij link aktywacyjny przesłany na Twój adres mailowy i
zaloguj się.

KROK 2. – WYPEŁNIENIE FORMULARZA - REJESTRACJA PODMIOTU


Kliknij UZUPEŁNIJ i przejdź do formularza rejestracji danych, który wypełnij danymi
podmiotu, dla którego ma być zarejestrowany kod LEI.
Jeśłi rejestrujesz podmiot, który będzie działać jako agent wypełnij formularz rejestracji
danych danymi agenta, a następnie wybierz polecenie OBSŁUGA KODÓW LEI JAKO
AGENT/NOWY KOD LEI i wypełnij formularz rejestracji danymi podmiotu, dla którego ma być
zarejestrowany kod LEI.
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PAMIĘTAJ:
Do każdego kodu LEI przypisane są dane referencyjne podmiotu, któremu kod został nadany.
Dane te muszą być zgodne z właściwymi, publicznymi rejestrami).
 Zanim zaczniesz wypełniać formularz przygotuj: 1. dane podmiotu, dla którego zarejstrowany
zostanie kod LEI; 2. skan pełnomocnictwa do wystąpienia z wnioskiem o nadanie kodu
zgodnie z wzorem KDPW - jeżeli nie jesteś osobą upoważnioną do reprezentacji zgodnie z
właściwym rejstrem, a np. pracownikiem podmiotu w imieniu którego działasz.


Jeśli o kod wystepuje agent przygotuj: 1. Dane agenta; 2. dane podmiotu, dla którego
zarejstrowany zostanie kod LEI; 2. skan pełnomocnictwa zgodnie z wzorem KDPW - jeżeli nie
jesteś osobą upoważnioną do reprezentacji agenta zgodnie z właściwym rejstrem, a np. jego
pracownikiem; 4. Pełnomocnictwo szczególne dla agenta zgodnie z wzorem KDPW podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z właściwym rejstrem do reprezentacji
podmiotu, dla którego zarejstrowany zostanie kod LEI, notarialnie poświadczone, udzielone
nie później niż 60 dni przed wystąpieniem o kod LEI.



Poprosimy Cię również o złożenie oświadczenia w sprawie 1. wyrażenia zgody na treść
Regulaminu; 2. stwierdzenia, że nie jesteś konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a 3. jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą występującą o kod - oświadczenia wyrażającego zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.



Formularz zostanie zapisany tylko jeśli poprawnie wypełnisz wszystkie pola.

KROK 3. – WNIOSEK O NADANIE KODU LEI


W zakładce OBSŁUGA KODU LEI wybierz polecenie NOWY KOD LEI



Złóż wymagane oświadczenia i WYŚLIJ wniosek.
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Otrzymasz komunikat, że zlecenie zostało przekazane do weryfikacji, a informację o kolejnych
etapach jego realizacji otrzymasz na adres e-mail, który wskazałeś w formularzu.
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