*1* *DOID*

Určeno pro razítko
podatelny

Určeno pro elektronické
zpracování

Doplnění identifikace ke smlouvě o
penzijním připojištění se státním příspěvkem (nabízeno do 30. 11. 2012)
Číslo smlouvy

doplňkovém penzijním spoření (nabízeno od 1. 1. 2013)

uzavřené s ING Penzijní společností, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 — Smíchov, IČ: 63078074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen „ING PS“)
Identifikace dle požadavků zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů.
účastník

jiný vztah ke smlouvě např. zákonný zástupce, osoba
jednající na základě plné moci, podnikající FO apod.

určená osoba / dědic

IDENTIFIKOVANÁ OSOBA

Příjmení

Jméno

Datum narození

.

Rodné číslo

Titul

Pohlaví M/Ž

Místo narození (na dokladu podle kterého je prováděna identifikace)

/

.

Místo trvalého pobytu
Ulice

Obec

PSČ

Státní občanství

Vyplňte pouze pokud jste podnikající FO
IČ
Název obchodní firmy a místo podnikání

DOPLNĚNÍ IDENTIFIKACE ÚČASTNÍKA

Vyplňte pouze v případě, pokud jste účastník penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření u ING PS
1. Jste politicky exponovanou osobou*?
ANO Pokud ano, vyplňte body 2, 3, 4.

2. Co je vaším pravidelným zdrojem příjmu?
příjem ze závislé činnosti
příjem z podnikání

kombinace příjmů ze závislé činnosti a příjmů z podnikání

jiné – uveďte:
3. Údaje o zdroji majetku (i více možností současně)
příjem ze zaměstnání
příjem z podnikání

dědictví

výnosy z prodeje obchodní společnosti

jiné – uveďte:
4. Uveďte průměrnou výši hrubého měsíčního příjmu (součet všech příjmů) - platí pouze pro FO a OSVČ:
do 20 000 Kč
20 001 - 40 000 Kč
40 001 - 60 000 Kč
více než 60 000 Kč
5.

Přikládám fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas).

Odmítám poskytnout fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas).

* Politicky exponovaná osoba – politicky exponovanou osobou se pro tyto účely rozumí:
1. Fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, předseda ústředního
orgánu státní správy, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně, až na výjimky, nelze použít opravné
prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku
ve vlastnictví státu, politik (člen vedení parlamentní strany), církevní hodnostář (vysocí představitelé církví), velvyslanec nebo chargé d´affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce
vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizacích, po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a to bez ohledu na
občanství, státní příslušnost, místo trvalého / přechodného / dlouhodobého pobytu této fyzické osoby a stát, ve kterém (pro který) výše uvedenou významnou veřejnou funkci vykonává.
2. Fyzická osoba, která
2.1 je k osobě uvedené v odst. 1) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
2.2 je k osobě uvedené v odst. 1) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v odst. 1) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném
obdobném vztahu,
2.3 je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená
v odst. 1), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v odst. 1), nebo
2.4 je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve
prospěch osoby uvedené v odst. 1).
Výše uvedená osoba souhlasí, aby ING PS (i) předala ke zpracování jeho osobní údaje a zpřístupnila skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle zákona č. 427/2011 Sb.,
o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění, subjektům stanoveným právními předpisy, právnickým osobám patřícím do finanční skupiny ING Groep N.V. a zprostředkovatelům
vykonávajícím pro ING PS či jiné subjekty finanční skupiny ING Groep N.V. zprostředkovatelskou činnost,a (ii) pro účely převzetí identifikace poskytovala informace o identifikaci subjektu
údajů v souvislosti se smlouvou, účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu, včetně kopií příslušných dokladů, jiné právnické osobě patřící do finanční skupiny ING Groep N.V. podle
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Druh dokladu
občanský průkaz
Platnost do

.

Číslo průkazu totožnosti
cestovní pas
Vydáno kým

.
Podpis identifikované osoby

Poradce ověřil identifikační údaje a shodu podoby identifikované osoby dle předloženého průkazu totožnosti
Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem ING PS (poradce)

Telefon
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