ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA



Příjmení a jméno:
Rodné číslo (datum narození, není-li rodné
číslo):
Trvalý pobyt:

Prohlašuji, že k datu
ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu

jsem nebo jsem byl politicky exponovanou osobou
Funkce politicky exponované osoby
Země výkonu funkce politicky exponované osoby
Datum začátku výkonu funkce
Datum ukončení výkonu funkce

jsem nebo jsem byl osobou blízkou k politicky exponované osobě
Vztah k politicky exponované osobě
Informace o politicky exponované osobě
Země výkonu funkce politicky exponované osoby
Datum začátku výkonu funkce
Datum ukončení výkonu funkce
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA
V souladu s požadavky § 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu současně uvádím následující informace o mých příjmech a majetku.



Zdroj / Původ majetku

Popis

Hodnota (v Kč)

příjem ze zaměstnání
příjem z podnikatelské činnosti
výnosy z investic, pronájmu majetku,
poskytnutých půjček, apod.
jiný zdroj/původ majetku (např. důchod,
půjčky, prodej nemovitosti, dědictví, restituce,
prodej společnosti, atd.)
Celkový roční příjem:
méně než 500 000 Kč
500 000 – 1 000 000 Kč
1 – 3 000 000 Kč
3 – 10 000 000 Kč
více než 10 000 000 Kč, prosíme upřesnit alespoň v řádu milionů Kč: ……………………………………….
Majetek

Popis

Hodnota (v Kč)

nemovité věci
movité věci (např. motorová vozidla, cenné
kovy, apod.)
finanční aktiva (např. finanční prostředky na
bankovních účtech, spořící produkty, apod.)
investice
jiný majetek
Odhadovaná celková hodnota majetku:
méně než 1 000 000 Kč
1 – 5 000 000 Kč
5 – 20 000 000 Kč
20 – 100 000 000 Kč
vice než 100 000 000 Kč, prosíme upřesnit alespoň v řádu 10 000 000 Kč: …………………………………….
Zároveň se zavazuji, že budu Komerční pojišťovnu, a. s., informovat o všech skutečnostech, které budou mít vliv na obsah tohoto
čestného prohlášení (tj. vznik, změna nebo zánik funkce nebo vztahu s politicky exponovanou osobou).

V

dne

…………………………………………………………………………..
Vlastnoruční podpis
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