KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT ÉS
AZONOSÍTÁSI ADATLAP

DECLARATION ON POLITICALLY EXPOSED PERSON
STATUS AND IDENTIFICATION FORM
természetes személy, pénztártag tölti ki/to be completed by private individual fund
members

1022 Budapest, Bimbó út 18.
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www.patikapenztar.hu
Phone: +36-1-210-9790
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A nyilatkozatot és az okmányok másolatát postán a 1535 Budapest, Pf.: 861 címre vagy AVDH hitelesítéssel az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu email címre küldje vissza./ The declaration and copy of the documents should be sent by post to H-1535 Budapest, Pf.: 861 or send it to
ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu with AVDH (Identification Based Document Authentication) authentication.

Azonosítási adatlap/
Pénztártag neve/Name: ………………………….……….……………………………………………………………………………...…......……
Születési név/Name at birth: ………………………………………………………………………………………………………………..…….….
Születési hely, idő/ Place and date of birth: …….…………………………………………………………………………………………….……
Anyja neve/Mother’s name: …………………………………………………………………………………………………………………….…..
Adóazonosító jele/ Tax ID:

Lakcímkártya száma/Address card:

Személyazonosító okmány típusa/Type of identification document: ………………….……..……………………………………………………
száma/No:

lejárata/expiration date:

Állandó lakcím/Permanent address (irányítószám, város, utca, házszám/postcode, city, street and street number)
…………………………….…..............……..….………………………………………………………………..………………….…
Levelezési cím/ Mailing address (irányítószám, város, utca, házszám/postcode, city, street and street number)
……………………………..……………..….………………………....……………………………………………………………….
Telefonszám/Phone: +36

E-mail cím:……………………………………….……………………….……

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-szel)/Declare that I am not a politically exposed person (mark with an X)
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A pont szerinti kategória kódját)/
A/
Declare that I am a politically exposed person (type in the code of the category in Section A)
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (írja be az B pont szerinti kategória kódját)/
B/
Declare that I am a close relative of politically exposed person (type in the code of the category in Section B)
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be az C pont szerinti kategória kódját)/
C/
Declare that I am a person closely associated with a politically exposed person (type in the code of the category in Section C)
A
államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár/
a)
head of state, head of government, minister, deputy minister, state secretary, in Hungary: head of state, prime minister, minister, state secretary
országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló/
b)
members of parliament or of similar legislative bodies, and spokesmen for the nationality: in Hungary, members of parliament, spokesmen for the
nationality
politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője/
c)
members of the governing bodies of political parties, in Hungary members and officers of the governing bodies of political parties
legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs,
Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja/
d)
members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies, the decisions of which are not subject to further
appeal, in Hunhgary: members of the Constitutional Court, of the courts of appeal and the Curia
a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a
Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja/
e)
members of courts of auditors or of the boards of central banks, in Hungary the President and Vice-President of the State Audit Office,
members of the Monetary Council and the Financial Stability Board;
nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének
vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei/
f)
ambassadors, chargés d’affaires and high-ranking officers in the armed forces, in Hungary: the head of the central body of law enforcement
bodies and organizations and his deputy, Chief of Staff of the Hungarian Army and Deputy Chiefs of Staff of the Hungarian Army,
többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú
vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja/
g)
members of the administrative, management or supervisory bodies of enterprises with majority state ownership, in Hungary: managing
directors of enterprises with majority state ownership, including members of the management body exercising control or supervisory rights of
such enterprises,
nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja/
h)
directors, deputy directors and members of the board or equivalent function of an international organization.
B
a) házastárs/spouse
b) élettárs/domestic partner
c)
d)
e)

vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek/biological and adopted children, stepchildren and foster children
a felsoroltak házastársa vagy élettársa/and their spouses or domestic partners
vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő/the biological, adoptive, step- and foster parents

C
a)

b)

kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele
szoros üzleti kapcsolatban álló /any person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or unincorporated organizations,
or any other close business relations, with the politically exposes person;
egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára
hoztak létre./
any person who has sole beneficial ownership of a legal entity or unincorporated organization which is known to have been set up for the
benefit of a politically exposed person.

A pénzeszköz forrása/Source of funds

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek./I am aware of my criminal
liability and declare that the information provided above corresponds to reality.

Kelt/Dated on ………….........................................., ...................... nap/day ………………. hó/month …....... 20

................................................................................................
Pénztártag aláírása/Fund Member’s signature

Kötelezően csatolandó mellékletek/Mandatory attachments:

személyazonosság igazolására alkalmas valamely hatósági igazolványának másolata (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) és lakcímet
igazoló hatósági igazolványának másolata, a másolatokat kérjük írja alá/copy of an official document suitable for identification (personal
identity card, driving licence, passport) and a copy of the official address card; please sign these copies.

