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Załącznik
uniwersalny

Załącznik do wniosku 
o zawarcie umowy ubezpieczenia

Oświadczenie PEP

DANE PERSONALNE
UBEZPIECZAJĄCEGO

Dla Ubezpieczającego - osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, w szczególności w przypadku 
osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne / bliskich współpracowników tych osób, 
wymagane jest podanie źródła pochodzenia wartości majątkowych (źródło finansowania składki) oraz źródła pochodzenia majątku.

Imię i nazwisko PESEL

Data urodzenia Kraj urodzenia
Jeśli nie posiadasz numeru PESEL, należy podać: 

Dokument*
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Obywatelstwo

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 
[3]WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH

(ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
SKŁADKI)

Działalność gospodarcza

Umowa o pracę

Umowa zlecenie / o dzieło

Emerytura

Inne          jakie?

ŹRÓDŁO 
MAJĄTKU

POCHODZENIA
[4]

Działalność gospodarcza

Umowa o pracę

Umowa zlecenie / o dzieło

Spadek

Inwestycje

Inne          jakie?
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Identyfikacja

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy KrajMiejscowość

Adres zamieszkania

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy KrajMiejscowość

Adres korespondencyjny

OŚWIADCZENIA PEP[1] UBEZPIECZAJĄCEGO

Oświadczam, że Jestem Nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne / członkiem rodziny osoby zajmującej 
eksponowane stanowisko polityczne / bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.[2]

W przypadku odpowiedzi „jestem” w części B formularza, przejdź do części C dot. źródła pochodzenia wartości majątkowych i źródła majątku Ubezpieczającego.

A

B

OŚWIADCZENIE O ŹRÓDLE POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH LUB ŹRÓDLE MAJĄTKU UBEZPIECZAJĄCEGOC

Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna”. Przedmiotowe informacje są publicznie dostępne na stronie internetowej Towarzystwa 
pod adresem: www.uniqa.pl/o-nas/dane-osobowe.

Czytelny podpis UbezpieczającegoData, miejscowość

UZUPEŁNIA POŚREDNIK UNIQA

Potwierdzam, że dla Ubezpieczającego, który oświadczył, że jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) [1] 
uzyskałem/łam pisemną zgodę UNIQA TU na Życie S.A. na zawarcie umowy ubezpieczenia.

Czytelny podpis pracownika UNIQA TU na Życie S.A.Data, miejscowość
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[1] PEP oznacza  osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne – osobę fizyczną zajmującą znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady 
Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów 
nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów 
apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad 
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów 
rządowej administracji specjalnej;

Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne – to:

a) małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodzic osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne to:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane 
stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały 
utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

[2] Art. 233.  Kodeksu karnego

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od 
niego przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w §1,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

[3] Źródło pochodzenia wartości majątkowych odnosi się do źródła środków, które są przeznaczone na opłacenie składki ubezpieczenia

[4] Źródło pochodzenia majątku odnosi się do całego majątku pozostającego w posiadaniu przez klienta
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