Nr wniosku / deklaracji / Polisy

Załącznik
Oświadczenia zawarte w niniejszym Załączniku składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i zmierzają
do identyﬁkacji osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zajmujących eksponowane stanowiska polityczne*, w rozumieniu ustawy
z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu terroryzmu
Dane osoby ﬁzycznej

Nazwisko

Imię
Telefon

PESEL

Telefon komórkowy
Kraj

Adres korespondencyjny

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr mieszkania

Poczta

Oświadczenia
1. Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne* mającą miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
TAK

NIE

2. Oświadczam, że dokonuję wpłaty składek ze środków własnych i z własnego rachunku bankowego.

Data

Miejscowość

Podpis

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. Vienna Insurance Group
adres
infolinia

ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
801 888 000

tel.
fax
web

+48 22 460 22 22
+48 22 332 17 55
www.viennalife.pl

NIP: 951-19-33-418; KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 0000056463
Wysokość kapitału zakładowego: 82 000 000 PLN (opłacony w całości)

F-PEP-1610

* Przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne rozumie się następujące osoby ﬁzyczne:
a) szefowie państw,
b) szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie lub zastępcy ministrów,
c) członkowie parlamentu,
d) sędziowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów
nadzwyczajnych,
e) członkowie trybunałów obrachunkowych,
f) członkowie zarządów banków centralnych,
g) ambasadorowie,
h) chargés d’affairs,
i) wyżsi oﬁcerowie sił zbrojnych,
j) członkowie organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia
zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
k) małżonkowie osób, o których mowa w pkt a) – i), lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodzice i dzieci osób, o których mowa w pkt a) – i), małżonkowie
tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
l) osoby, które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w pkt a) – i), w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami
podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.

