Čestné prohlášení

Politicky exponovaná osoba
Číslo návrhu smlouvy/
smlouvy

Čestné prohlášení politicky exponované osoby pro výše uvedenou individuální smlouvu (dále jen „Smlouva“) uzavřenou s:
UNIQA investiční společností, a.s. / AXA životní pojišťovna a.s. (člen skupiny UNIQA Insurance Group) / UNIQA penzijní společností, a.s.

Klient
Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo

Místo narození

Telefon

Trvalý pobyt – Adresa
DIČ vyplňte pouze v případě pokud bylo přiděleno:

Kód státu, který DIČ vydal

DIČ

K čestnému prohlášení Politicky exponovaná osoba přiložte kopii dokladu totožnosti.

Čestné prohlášení politicky exponované osoby
Výše uvedený klient tímto prohlašuje, že je politicky exponovanou osobou:
na základě výkonu významné veřejné funkce
název funkce
vykonávané na území (název státu)

od

do

od

do

na základě svého vztahu k osobě
její příjmení a jméno
která vykonává významnou veřejnou funkci jako (název funkce)
vykonávané na území (název státu)

Definice politicky exponované osoby
1. Politicky exponovanou osobou se rozumí fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu
této funkce.
2. Významnou veřejnou funkcí je hlava státu, předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného
vyššího soudního orgánu, člen účetního dvora nebo člen vrcholného orgánu centrální banky, velvyslanec, chargé d´affaires, vysoký d stojník v ozbrojených silách nebo sborech,
člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech EU nebo v jiných mezinárodních
organizacích.
3. Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí také fyzická osoba, která je:
a) ve vztahu manželském, partnerském a/nebo v jiném obdobném vztahu, nebo ve vztahu rodičovském k osobě uvedené v bodu 1
b) ve vztahu syna nebo dcery k osobě uvedené v bodu 1, nebo je ve vztahu manželském k synovi nebo dceři osoby uvedené v bodu 1 (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném
obdobném vztahu,
c) společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba
uvedená v bodu 1, nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v bodu 1,
d) je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno
ve prospěch osoby uvedené v bodu 1.

Podpisy
Datum podpisu

101550-E

01/2021

Podpis klienta

Místo podpisu
Za klienta podepisuje toto čestné prohlášení stejná osoba, která podepsala návrh smlouvy/smlouvu.

UNIQA investiční společnost, a.s., IČO: 64 57 90 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462
AXA životní pojišťovna a.s. (člen skupiny UNIQA Insurance Group), IČO: 61 85 95 24, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2831
UNIQA penzijní společnost, a.s., IČO: 61 85 98 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692
Kontaktní adresa: Úzká 488/8, 602 00 Brno, Česká republika; Sídlo společnosti: Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika
AXA linka: +420 292 292 292, e-mail: info@axa.cz, www.axa.cz
UNIQA linka +420 488 125 125, e-mail: info@uniqa.cz, www.uniqa.cz

