
(System Newbanking) 
Welcome! 
 
In order for us to be able to set up your 
share custody account, we need some 
identity documents from you. You have 
received an email from HR stating which 
documents you should submit (different 
rules apply depending on which country 
you live in). It is a good idea to have 
these documents ready before logging 
into the system. When you submit your 
documents here, this is done on a secure 
platform, and only DFDS and the 
selected bank will have access to your 
information. 
 
Required information 

• Passport or driver’s license 
• Contact information 
• Utility bill 
• Documentation of Tax 

Identification Number 
• Appendix A 

 
Continue 

Witamy, 
 
Abyśmy mogli otworzyć rachunek 
powierniczy, potrzebujemy od Ciebie 
kilka dokumentów tożsamości. Dział HR 
przesłał Ci wiadomość z wykazem 
dokumentów, które należy przedłożyć 
(zasady różnią się w zależności od kraju 
zamieszkania). Dobrze jest przygotować 
te dokumenty wcześniej przed 
zalogowaniem do systemu. Dokumenty 
są składane na bezpiecznej platformie – 
tylko DFDS i wybrany bank będą mieli 
dostęp do Twoich informacji. 
 
 
Wymagane informacje 

• Paszport lub prawo jazdy 
• Dane kontaktowe 
• Rachunek za media 
• Dokumentacja dotycząca numeru 

identyfikacji podatkowej 
• Załącznik A 

 
Kontynuuj 

Your NewBanking Identity account 
 
Log in 
 
Create account 

- Name 
- Email 
- Password 
- Confirm password 

I agree with NewBanking’s User 
Agreement 
 
(Create account) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twoje konto NewBanking Identity 
 
Zaloguj się 
 
Utwórz konto 

- Imię i nazwisko 
- Adres e-mailowy 
- Hasło 
- Potwierdź hasło 

Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy 
użytkownika NewBanking 
 
(Utwórz konto) 

Enter verification code 
 

Wpisz kod weryfikacji 
 



We have sent an email with a 
verification code to xx. It can take up to 
15 minutes to receive the email. If you 
don’t receive the email, please double-
check that the email address is correct. 
Also, check your spam folder. If still 
nothing, click ‘cancel’ and try again 

Przesłaliśmy wiadomość elektroniczną z 
kodem weryfikacji na adres xx. 
Wiadomość powinna dojść do Ciebie w 
ciągu 15 minut. Jeżeli nie otrzymasz 
wiadomości, sprawdź, czy podany adres 
e-mailowy jest poprawny. Sprawdź także 
folder spam. Jeżeli nadal nic nie 
znajdziesz, kliknij „anuluj” i spróbuj 
jeszcze raz 

Email verification Code  
 
Hi xx, 
Here is your email verification code: 
Xxxx 
If you are not currently verifying your 
email with NewBanking Identity then 
you can simply ignore this email. 
Thank you for using NewBanking 
Identity! 
Best regards, 
The NewBanking Identity team 

Kod do weryfikacji adresu e-mailowego  
 
Witaj xx, 
Poniżej znajduje się Twój kod do 
weryfikacji adresu e-mailowego: 
xxxx 
Jeżeli to nie Ty wnioskowałeś/aś o 
weryfikację swojego adresu e-mailowego 
w NewBanking Identity, to po prostu 
zignoruj tę wiadomość. 
Dziękujemy za korzystanie z usług 
NewBanking Identity! 
Z pozdrowieniami 
Zespół NewBanking Identity 

Passport or EU driving license 
 
Please select the document you would 
like to share 
 
Options 
+ add new passport 
+ add new drivers licence 
 
Drag and drop file here 
Choose file 

Paszport lub prawo jazdy UE 
 
Wybierz dokument, który chcesz 
przekazać 
 
Opcje 
+ dodaj nowy paszport 
+ dodaj nowe prawo jazdy 
 
Przenieś i upuść plik tutaj 
Wybierz plik 

Contact 
 
We need your contact information 
 
 
+ add new email 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 
 
Potrzebujemy Twoich danych 
kontaktowych 
 
+ dodaj nowy adres e-mailowy 

Address documentation 
 

Dokumentacja dotycząca adresu 
 



Danske Bank must have documentation 
verifying your home address, and you 
must therefore upload a utility bill which 
shows your address as the delivery 
address. The bill/invoice must be no 
more than six months old, and it could 
be, for example, a water, heating or 
electricity bill. It must not be a 
telephone bill. 

Danske Bank musi dysponować 
dokumentacją potwierdzającą Twój 
adres zamieszkania. W związku z tym 
musisz załączyć rachunek za media, 
który wskazuje Twój adres jako adres 
dostawy. Data rachunku/ faktury nie 
może być wcześniejsza niż sześć 
miesięcy wstecz. Możesz przekazać, na 
przykład, rachunek za wodę, ogrzewanie 
lub energię elektryczną. Nie możesz 
przedstawić rachunku za telefon.  

Documentation for Tax Identification 
Number (TIN) 
 
We need documentation for your Tax 
Identification Number (TIN). Please 
upload an official document of 
identification including PESEL or upload 
Another TIN, called Numer Identyfikacji 
Podatkowej (NIP). Note that you 
CANNOT use any of the previous 
supplied document(s). 
 

Dokumentacja dotycząca numeru 
identyfikacji podatkowej (NIP) 
 
Potrzebujemy dokumentację dotyczącą 
Twojego numeru identyfikacji 
podatkowej (NIP). Prosimy o 
załadowanie urzędowego dokumentu 
tożsamości zawierającego numer PESEL 
lub Numer Identyfikacji Podatkowej 
(NIP). Uwaga: NIE MOŻNA 
wykorzystywać dokumentu, który został 
przekazany wcześniej. 
 

Appendix A 
 
Appendix A is a document that describes 
the regulations and terms and conditions 
for setting up a custody account. You 
should now upload your completed 
Appendix A here, thereby accepting the 
content of Appendix A. You may either 
upload both pages in one document 
below, or you may upload page 1 below 
and page 2 on the next step. 
 
 
Add new document 

Załącznik A 
 
Załącznik A to dokument, w którym 
opisano regulamin oraz ogólne warunki  
utworzenia rachunku powierniczego. 
Wypełniony Załącznik A należy załączyć 
tutaj. Załączając Załącznik A, 
akceptujesz jego treść. Możesz  załączyć 
obydwie strony w ramach jednego 
dokumentu poniżej  bądź możesz 
załączyć najpierw stronę 1 poniżej, a w 
kolejnym kroku stronę 2. 
 
Dodaj nowy dokument 

Appendix A (potentially page 2) 
 
If your first upload didn’t contain both 
pages, then you may submit page 2 here. 
If your first upload contained both pages, 
then you may skip this step. 
 
 
 
Add new document (optional) 
 

Załącznik A (potencjalnie strona 2) 
 
Jeżeli pierwszy załączony dokument nie 
zawierał obydwu stron, możesz załączyć 
drugą stronę tutaj. Jeżeli pierwszy  
załączony dokument zawierał obydwie 
strony, możesz pominąć ten krok. 
 
Dodaj nowy dokument (opcjonalne) 

Confirm to share 
 

Potwierdź przekazanie 
 



Please check that the information below 
is correct and confirm to share 
 
 
By confirming, you are authorising DFDS 
to process and share your personal 
documents with Danske Bank for use in 
the share programme. Your personal 
data will not be processed or shared for 
any purpose other than what is 
necessary for the share programme, and 
it will all be deleted as soon as your 
personal data is no longer required. 
 
 
Edit 

Sprawdź, czy informacje znajdujące się 
poniżej są poprawne i potwierdź 
przekazanie 
 
Potwierdzając, upoważniasz DFDS do 
przetwarzania Twoich dokumentów i do 
przekazania ich Danske Bank w celu 
wykorzystania w ramach programu 
przydziału akcji. Twoje dane osobowe nie 
będą przetwarzane ani przekazywane w 
żadnym innym celu niezwiązanym z 
programem przydziału akcji i zostaną 
usunięte, gdy nie będą już potrzebne. 
 
 
Edytuj 

Consent given 
 
You have now shared your data with 
DFDS - Poland 
 
Log in to your NewBanking Identity 
account where you always can view and 
control your information sharing 

Udzielono zgody 
 
Twoje dane zostały przekazane DFDS w 
Polsce 
 
Zaloguj się na konto NewBanking 
Identity, na którym możesz w każdej 
chwili zobaczyć i skontrolować 
przekazywanie Twoich informacji. 

 

 

 

 

 

 

 


