
Oświadczenie

Numer Umowy

1. Ubezpieczający – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

Nazwisko i imię

PESEL Data urodzenia w przypadku osób 
nieposiadających numeru PESEL D D M M R R R R

Miejscowość urodzenia Kraj 
urodzenia Obywatelstwo

Seria i numer dowodu  
osobistego / paszportu

Data ważności dowodu 
osobistego / paszportu D D M M R R R R Dowód osobisty Paszport 

Adres zamieszkania Ulica Nr domu Nr mieszkania

Miejscowość Kod pocztowy Kraj

Adres 
korespondencyjny Ulica Nr domu Nr mieszkania

Miejscowość Kod pocztowy Kraj

Oświadczenie PEP
Niniejszym oświadczam, że:

jestemjestem

nie jestemnie jestem

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem, w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako „PEP”). Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

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 i finansowaniu terroryzmu, następuje dopiero po wyrażeniu zgody przez Zarząd Spółki lub osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki. 

2. Ubezpieczający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej
W oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w przypadku Ubezpieczającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, należy wypełnić, podpisać oraz dołączyć do niniejszego wniosku załącznik „Dodatkowe oświadczenie w związku z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Załącznik PS/AML)”.

Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków 
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz zgodnie z Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami należy wypełnić, podpisać oraz dołączyć do niniejszego wniosku 
załącznik „Oświadczenie FATCA/CRS dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej” w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia przewiduje wypłatę wartości 
wykupu.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

Nazwa

KRS / REGON NIP

Siedziba Ulica Nr domu / 
Nr budynku

Nr mieszkania / 
Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Kraj

3. Źródła majątku oraz źródło pochodzenia majątku w związku z finansowaniem umowy

Źródła majątku

Źródła  
pochodzenia środków na 
opłacanie skadek

4. Oświadczenia
Oświadczam, że wszystkie odpowiedzi udzielone w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe.

5. Podpisy 

Podpisano w Dnia D D M M R R R R

Imię i nazwisko Ubezpieczającego lub w przypadku 
Ubezpieczającego innego niż osoba fizyczna  
imiona i nazwiska osób reprezentujących

Podpis Ubezpieczającego / osób reprezentujących 
Ubezpieczającego

Podpis Agenta

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

Definicja PEP
W rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako PEP określa się:
1.  osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne1.  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 polityczne2.  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 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.


