ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA
TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI! – A Pmt. 8. §- ban előírt kötelezettség
végrehajtásához
Üzleti kapcsolat esetén:



Alulírott …….………….……………………………………., tagsági azonosító számom:
nyilatkozom, hogy természetes személyként a saját nevemben / az alábbi személy(ek) nevében járok el:*

Ügyleti megbízás esetén:
Alulírott
…….………….…………………………………..…..,
(mint
a
……..……………………………………. képviselője) nyilatkozom, hogy meghatalmazottként, rendelkezésre
jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el*:
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6.

1: Családi és utónév
2: Születési családi és utónév
3: Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely
4: Állampolgárság
5: Magyar – jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltse ki.
6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):
7: Születési hely, idő
8. Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-szel (kérjük a tényleges tulajdonosra
vonatkozó kiemelt közszereplői nyilatkozatot kitölteni)
9: Tulajdonosi érdekeltség jellege**
10. Tulajdonosi érdekeltség mértéke**
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti
adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából
eredő kár engem terhel.
Kelt: ………………., ………. év …… hó …. nap

…………………………………………
ügyfél aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó vagy kihúzandó.
** Csak abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben a meghatalmazott ügyleti megbízás esetén jogi személy
nevében jár el.

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT
TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI! – A Pmt. 9/A. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához
Tagsági azonosító száma:

Pénztártag neve:



Születési neve:
Születési helye és ideje:
Adóazonosító jele:

Anyja neve:

A: Kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A) pont szerinti kategória kódját)
Igen: □
B: Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (írja be a B) pont szerinti Igen: □
kategória kódját)
a kiemelt közszereplő családi és utóneve:
a kiemelt közszereplő születési ideje:
C: Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be a C) pont szerinti Igen: □
kiemelt közszereplő születési ideje:
kategóriaa kódját)
a kiemelt közszereplő családi és utóneve:
a kiemelt közszereplő születési ideje:

Nem: □
Nem: □

kód:
kód:

Nem: □

kód:

A/ Kiemelt közszereplő aki az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzésekor vagy azt megelőző egy éven belül
az alábbi fontos közfeladatot látott el:
a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök,
miniszter, államtitkár
b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő,
nemzetiségi szószóló
c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen
fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és
alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
f) 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,
g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon:
többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető
testületének tagja,
h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot
ellátó személy.
B) Az A) pont szerinti kiemelt közszereplő hozzátartozója:
a) házastárs
b) élettárs
c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d) a fentiek házastársa vagy élettársa
e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő
C) Az A) pont szerinti kiemelt közszereplőhöz közel álló személy:
a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.
A pénzeszköz forrása*
A hárommillió forintot meghaladó
értékű vagyon forrása*
Kelt:………………..,……..év………..hó……….nap

…….……………………………………………
aláírás

* Kitöltendő, ha az ügyfél kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban
álló személynek minősül
Melléklet: pénzeszköz és/vagy a vagyon forrásának igazolására elkért dokumentumok
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