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a) povolání (profese, činnost, pozice)

 obor/odvětví

b) podnikatel zapsaný v rejstříku - pozice

 předmět činnosti a IČ

f) ostatní (např. student, důchodce,
 žena na mateřské dovolené) - uveďte

c) Jste většinovým společníkem/akcionářem/členem, statutárním orgánem, prokuristou

e) Patří vaše podnikání/zaměstnání nebo zastávaná veřejná funkce mezi níže uvedené?

směnárny; herny; kasina; sázkové kanceláře; realitní kanceláře; velkoobchodu/maloobchodu s alkoholem, tabákem, kávou, drahými kameny či 
kovy; obchodu se starožitnostmi; bazaru; zastavárny; autosalonu/ autobazaru; sítě čerpacích stanic; nočního podniku; podniku poskytujících 
ubytování / stravovací služby; společnosti podnikající ve stavebnictví

advokát, notář, realitní makléř, politik (člen vedení parlamentní strany na celostátní úrovni), starosta, primátor, zastupitel odpovědný za správu 
majetku nebo územní rozvoj a dále pak právník nebo účetní vykonávající činnost pro některou z činností uvedených v písmeni c). 

2. Pracovní pozice a předmět činnosti / podnikání

1. Účastník penzijního připojištění

3. Uveďte průměrnou výši hrubého měsíčního příjmu (součet všech příjmů)

3a. Co je vaším pravidelným zdrojem příjmu

3b. Údaje o zdroji peněžních prostředků předmětné transakce (i více možností současně)

4. Odmítla nebo vypověděla vám v minulosti jiná finanční instituce penzijní připojištění?

5. Přikládám

KONTROLA ÚČASTNÍKA PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ
ke smlouvě o penzijním připojištění č.: …………………………… uzavřené mezi 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 a účastníkem 
specifikovaným níže

Kontrola účastníka ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu a vnitřních předpisů ING Penzijní společnosti, a.s.

*1* *ZDPR*

ANO

ANO

do 20 000 Kč

příjem ze závislé činnosti

příjem ze zaměstnání

ANO - Která fin. instituce a proč

Doklad o pravidelném zdroji příjmu (potvrzení zaměstnavatele o zdroji příjmu, daňové přiznání, výpis z účtu, finanční výkazy apod.)

Doklad potvrzující zdroj peněžních prostředků použitých k předmětné transakci.

20 001 - 40 000 Kč

příjem z podnikání

příjem z podnikání

40 001 - 60 000 Kč

kombinace příjmů ze závislé činnosti a příjmů z podnikání

dědictví výnosy z prodeje obchodní společnosti

více než 60 000 Kč

jiné - uveďte

jiné - uveďte

NE

NE

NE

podpis účastníka

Rodné číslo:

Číslo smlouvy (=variabilní symbol):

Jméno, příjmení, titul:
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