Nr wniosku / deklaracji / Polisy

Skandia ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
z siedzibà w Warszawie
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa
Centrala tel.: +48 22 460 22 22
fax: +48 22 332 17 55
Infolinia: 801 888 000
www.skandia.pl

Załàcznik
OÊwiadczenia zawarte w niniejszym Załàczniku składane sà pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i zmierzajà
do identyfikacji osób majàcych miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zajmujàcych eksponowane stanowiska polityczne*, w rozumieniu
ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1505 j.t. ze zm.)
Dane osoby fizycznej

Nazwisko

Imi´
Telefon

PESEL

Telefon komórkowy
Kraj

Adres korespondencyjny

Ulica

Nr domu

MiejscowoÊç

Kod pocztowy

Nr mieszkania

Poczta

OÊwiadczenia
1. OÊwiadczam, ˝e jestem osobà zajmujàcà eksponowane stanowisko polityczne* majàcà miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
TAK

NIE

2. OÊwiadczam, ˝e dokonuj´ wpłaty składek ze Êrodków własnych i z własnego rachunku bankowego.

Data

MiejscowoÊç

Podpis

* Przez osob´ zajmujàcà eksponowane stanowisko polityczne rozumie si´ nast´pujàce osoby fizyczne:
a) szefowie paƒstw,
b) szefowie rzàdów, ministrowie, wiceministrowie lub zast´pcy ministrów,
c) członkowie parlamentu,
d) s´dziowie sàdów najwy˝szych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sàdowych, których orzeczenia nie podlegajà zaskar˝eniu, z wyjàtkiem trybów
nadzwyczajnych,
e) członkowie trybunałów obrachunkowych,
f) członkowie zarzàdów banków centralnych,
g) ambasadorowie,
h) chargés d’affairs,
i) wy˝si oficerowie sił zbrojnych,
j) członkowie organów zarzàdzajàcych lub nadzorczych przedsi´biorstw paƒstwowych – którzy sprawujà lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia
zaprzestania spełniania przesłanek okreÊlonych w tych przepisach,
k) mał˝onkowie osób, o których mowa w pkt a) – i), lub osoby pozostajàce z nimi we wspólnym po˝yciu, rodzice i dzieci osób, o których mowa w pkt a) – i), mał˝onkowie
tych rodziców i dzieci lub osoby pozostajàce z nimi we wspólnym po˝yciu,
l) osoby, które pozostajà lub pozostawały z osobami, o których mowa w pkt a) – i), w Êcisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub sà współwłaÊcicielami
podmiotów prawa, a tak˝e jedynymi uprawnionymi do majàtku podmiotów prawa, je˝eli zostały one zało˝one na rzecz tych osób.
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