
1. Ubezpieczający – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (cz. I)

Nazwisko i imię

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

1)Oświadczenie PEP

D M RD M R R RData ważności dowodu osobistego / paszportu

Adres zamieszkania Ulica

Miejscowość

Nr mieszkania

Kod pocztowy Kraj

Nr domu

Seria i numer dowodu 
osobistego / paszportu

Numer wniosku / Umowy

A) Dane podstawowe

B) Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, członek rodziny takiej osoby lub jej bliski współpracownik – „PEP”

Obywatelstwo PaszportDowód osobisty

2. Ubezpieczający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (cz. II), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej

Nazwa

Forma organizacyjna

KRS / REGON

Państwo rejestracji, 
rejestr handlowy oraz 
numer i data rejestracji

Jeśli podmiot nie posiada numeru NIP, obowiązkowo wskazuje:

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

Prosimy o wypełnienie przez Ubezpieczającego w sytuacji, gdy jest PEP.

Dane osób reprezentujących 

Źródła majątku

Źródła pochodzenia
środków na opłacanie
składek

A) Dane podstawowe

Siedziba Ulica

Miejscowość

Nr mieszkania / Nr lokalu

Kod pocztowy Kraj

Nr domu / Nr budynku

NIP

Nazwisko i imię

PESEL D M RD M R R R
Data 
urodzenia

Państwo
urodzenia

W przypadku braku 
numeru PESEL:

Nazwisko i imię

PESEL D M RD M R R R
Data 
urodzenia

Państwo
urodzenia

W przypadku braku 
numeru PESEL:

Niniejszym oświadczam, że:

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem, w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (art. 2 ust. 2 p. 3, 11 i 12).

1. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia odnośnie mojego statusu PEP.
2. Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia PEP w razie zmiany okoliczności.
3. Przyjmuję do wiadomości, że zawarcie / kontynuacja umowy z Ubezpieczającym, który oświadczył, że jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej 

bliskim współpracownikiem (PEP) w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, następuje dopiero po wyrażeniu zgody przez Zarząd Spółki lub osobę 
wyznaczoną przez Zarząd Spółki.

jestem

nie jestem

Pytanie Adresat Odpowiedź
B) Dane dodatkowe

NieTak

NieTak

NieTak

NieTak

NieTak

Czy klient jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym 
wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej 
lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółką z większościowym udziałem takiej spółki?

Czy klient jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, których działalność 
służy do przechowywania aktywów osobistych?

Czy klient jest spółką, w której wydano akcje na okaziciela, której papiery wartościowe nie są dopuszczone do 
obrotu zorganizowanego?

Czy klient jest spółką, w której prawa z akcji lub udziałów są wykonywane przez podmioty inne niż akcjonariusze 
lub udziałowcy?

Czy przedmiot prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej dotyczy każdego 
ze wspólników z osobna) obejmuje przeprowadzanie znacznej liczby lub opiewających na wysokie kwoty transakcji 
gotówkowych?

Spółka akcyjna
Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka jawna
Spółka partnerska
Inna

Spółka akcyjna
Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka komandytowo-akcyjna

Jednoosobowa działalność gospodarcza
Spółka cywilna
Spółka akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka jawna
Spółka partnerska
Inna

PESEL D M RD M R R R
Data 
urodzenia

Państwo
urodzenia

W przypadku braku 
numeru PESEL:

Rodzaj dokumentu:

Dodatkowe oświadczenia w związku z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Załącznik PS/AML)

Formularz



Nazwisko i imię*

Nazwisko i imię*

PESEL

PESEL

Obywatelstwo

Obywatelstwo

Państwo 
urodzenia

Data 
urodzenia

W przypadku braku 
numeru PESEL:

Państwo 
urodzenia

Data 
urodzenia

W przypadku braku 
numeru PESEL:

Seria i numer dowodu osobistego / paszportu

Seria i numer dowodu osobistego / paszportu

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Ulica

Ulica

Miejscowość

Miejscowość

Nr mieszkania

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Kraj

Kraj

Nr domu

Nr domu

Oświadczam, że zgodnie z moim przekonaniem i wiedzą beneficjent rzeczywisty reprezentowanego przeze mnie podmiotu jest osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem, w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu.

Oświadczam, że zgodnie z moim przekonaniem i wiedzą beneficjent rzeczywisty reprezentowanego przeze mnie podmiotu jest osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem, w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu.

Nie

Nie

Tak

Tak

2)C) Beneficjent rzeczywisty

* Dane obowiązkowe.

Nazwisko i imię*

Nazwisko i imię*

PESEL

PESEL

Obywatelstwo

Obywatelstwo

Państwo 
urodzenia

Data 
urodzenia

W przypadku braku 
numeru PESEL:

Państwo 
urodzenia

Data 
urodzenia

W przypadku braku 
numeru PESEL:

Seria i numer dowodu osobistego / paszportu

Seria i numer dowodu osobistego / paszportu

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Ulica

Ulica

Miejscowość

Miejscowość

Nr mieszkania

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Kraj

Kraj

Nr domu

Nr domu

Oświadczam, że zgodnie z moim przekonaniem i wiedzą beneficjent rzeczywisty reprezentowanego przeze mnie podmiotu jest osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem, w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu.

Oświadczam, że zgodnie z moim przekonaniem i wiedzą beneficjent rzeczywisty reprezentowanego przeze mnie podmiotu jest osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem, w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu.

Nie

Nie

Tak

Tak

1. Zobowiązuję się do poinformowania Towarzystwa o zmianie formy prawnej, zakresu prowadzonej działalności, zmianie kraju siedziby oraz zmianie Beneficjentów Rzeczywistych 
w celu wykonania przez Towarzystwo obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Przyjmuję do wiadomości, iż NNLife TUnŻiR S.A. przetwarzać będzie moje dane osobowe na podstawie przepisów obowiązującej Ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu wykonania obowiązków wynikających z ich treści oraz że mam prawo dostępu do tych 
danych oraz do ich poprawienia.

3. Oświadczenia

4. Podpisy
Oświadczam, że zgodnie z moim przekonaniem i wiedzą wszystkie odpowiedzi udzielone w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe.

Podpisano w Dnia

Podpis Ubezpieczającego / osób reprezentujących UbezpieczającegoImię i nazwisko Ubezpieczającego lub w przypadku Ubezpieczającego innego niż osoba fizyczna 
imiona i nazwiska osób reprezentujących

W przypadku Ubezpieczającego innego niż osoba fizyczna prosimy o podpisy wszystkich osób reprezentujących.

D M RD M R R R

D M RD M R R R

D M RD M R R R

D M RD M R R R

D M RD M R R R

Pytanie Adresat Odpowiedź

NieTak
Czy działalność klienta jest związana z obrotem kryptowalutami? Jednoosobowa działalność gospodarcza

Spółka cywilna
Spółka akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka jawna
Spółka partnerska
Inna

NieTak
Czy działalność klienta związana jest z ropą naftową, bronią, metalami szlachetnymi, produktami tytoniowymi, 
artefaktami kulturowymi, kością słoniową, gatunkami chronionymi lub innymi przedmiotami o znaczeniu 
archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej?

Jednoosobowa działalność gospodarcza
Spółka cywilna
Spółka akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka jawna
Spółka partnerska
Inna



1) Definicja PEP

Objaśnienia

 2) Definicja beneficjenta rzeczywistego

W rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako beneficjenta rzeczywistego rozumie się każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę 
nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez 
klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów 

prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień 

z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie 

dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień 
z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 217), lub

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret 
pierwsze–czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustu:
– założyciela,
– powiernika,
– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
– beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
– inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze–piąte,

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną 
osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

W rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako PEP określa się:
1. osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące 

znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu 

Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

2. bliskich współpracowników osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane 

stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone

 w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
3. członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Nazwisko

Numer Przedstawiciela
Towarzystwa

Telefon 
kontaktowy

Imiona

Numer wpisu
do rejestru

Informacje Przedstawiciela Towarzystwa
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NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo),  ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy  
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06; wysokość kapitału zakładowego: 21.490.000,00 złotych, wpłacony w całości,  
działające na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1990 roku. 
NNLife TUnŻiR S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
NNLife TUnŻiR S.A. jest spółką z Grupy NN. 
Strona internetowa Towarzystwa: www.nnlife.pl/zycie, Telefoniczne Centrum Informacji: tel. +48 22 523 50 70, e-mail: lifeinfo@nn.pl


