KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT
természetes személy, pénztártag tölti ki
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Telefonszám: +36-1-210-9790
Bankszámlaszám: 10700024-4304060751100005
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!A nyilatkozatot és az okmányok másolatát postán a 1535 Budapest, Pf.: 861 címre vagy AVDH hitelesítéssel az ugyfelszolgalat@ujpiller.hu e-mail
címre küldje vissza.

Azonosítási adatlap
Pénztártag neve: ………………………….……………….………………………………………………………………………………...……
Születési név: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ……...………………………………….. Anyja neve: ……………………………………………………………………..
Adóazonosító jele:

Lakcímkártya száma:

Személyazonosító okmány típusa: ………………….…………… száma:

lejárata:

irányítószám …………………………….….............. település ………..….……………………. közterület

Állandó lakcím:

………… házszám ……… emelet …………… ajtó
Levelezési cím:

irányítószám ……………………………..…………. település ………..….……………………. közterület
………..... házszám ……… emelet …………… ajtó

Telefonszám: +36

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

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-szel)
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A pont szerinti kategória kódját)

A/

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (írja be az B pont szerinti kategória kódját)

B/

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be az C pont szerinti kategória kódját)

C/

A
a)

államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár

b)
c)

országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs,
Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a
Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
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,

d)
e)
f)
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, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

B
a)
b)
c)
d)
e)

házastárs
élettárs
vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
a c) pontban felsoroltak házastársa vagy élettársa
vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C
a)
b)

kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy
vele szoros üzleti kapcsolatban álló
egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő
javára hoztak létre.

A pénzeszköz forrása

 Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ……………………………, 20..…év, ………………………….. hó ……. nap
……………………………………………………
Pénztártag aláírása
Kötelezően csatolandó mellékletek: személyazonosság igazolására alkalmas valamely hatósági igazolványának mindkét oldalának másolata
(személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány lakcímet tartalmazó oldalának másolata.

