
Registračné číslo PFA:

Cieľ identifikácie: nová zmluvná strana platiteľ príjemca splnomocnený zástupca aktívny vlastník
Pokiaľ je pri transakcii potrebná identifikácia viacerých zúčastnených, prosíme identifikáciu vykonať pre každú osobu zvlášť na samostatný identifikačný formulár.

Údaje o fyzickej osobe

Priezvisko, meno, titul:

Rodné meno a priezvisko: Štátna príslušnosť:
Rodné meno a priezvisko 
matky:
Miesto narodenia: Dátum narodenia: Deň Mesiac: Rok

Adresa trvalého bydliska: 
Adresa na doručovanie 
písomnosti:
Identifikačný doklad: Občiansky preukaz Cestovný pas

Číslo identifikačného dokladu: Dátum platnosti: Deň Mesiac Rok

Konajúci v mene a v záujme skutočného vlastníka:  Áno Nie

Identifikácia klienta sa uskutočnila bez písomného vyhlásenia klienta podľa odseku Pmt. 8/A § (2.): Áno Nie

Údaje o právnickej osobe, alebo iného orgánu, ktorý nie je právnickou osobou (Prosíme vyplniť aj pri súkromných podnikateľoch.)

Názov, skrátený názov:

Adresa podnikania:

Adresa na doručovanie písomnosti:

IČO:

Hlavná oblasť činnosti:

Meno a funkcia oprávneného zástupcu:
Pracovné zariadenie oprávneného 
zástupcu:
Meno a priezvisko oprávneného  
zástupcu pre doručovanie písomnosti:
Trvalý pobyt oprávneného zástupcu na 
doručovanie písomností:
Adresa oprávneného zástupcu na 
doručovanie písomnosti:

Údaje zaznamenal na základe originálnych dokladov a ich správnosť potvrdzuje:
Meno a priezvisko podriadeného finančného agenta (tlačeným písmom) Podpis podriadeného finančného agenta

Vyhlásenie osoby, ktorá má bydlisko mimo Maďarska:
Prehlasujem, že nie som politický predstaviteľ (Prosime označiť písmenom x)

Prehlasujem, že som politický predstaviteľ (Zadajte kód):

2 a prezident, predseda vlády, minister, štátny tajomník

2 b člen parlamentu

2 c člen ústavného súdu a takého súdneho grémia, proti rozhodnutiu ktorého nie je možné sa odvolať

2 d predseda kontrolného úradu, člen orgánu kontrolného úradu, člen najvyššieho rozhodovacieho orgánu centrálnej banky

2 e členovia veľvyslaneckých, diplomatických orgánov a ozbrojených profesionálnych síl s dôstojníckou alebo generálskou hodnosťou

2 f člen administratívneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu podniku s väčšinovým vlastníctvom štátu

3 blízky príbuzný osôb spomenutých v bodoch 1), tzn. blízky, príbuzný, druh a družka podľa Občianskeho zákonníka

4 a akákoľvek fyzická osoba, ktorá je skutočným vlastníkom tej istej právnickej osoby alebo organizácie nedisponujúcej a druh a družka právnou subjektivitou spolu s osobou 
spomenutou v bodoch 2), alebo je s ňou v blízkom obchodnom vzťahu

4 b akákoľvek fyzická osoba, ktorá je jediným vlastníkom takej právnickej osoby alebo organizácie nedisponujúcej právnou subjektivitou, ktorá vznikla pre osobu uvedenú v bodoch 2).

Zdroje:

 ______________________
 Podpis osoby, ktorá poskytla údaje

Deň Mesiac RokMiesto: _________________________ , 2    0
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IDENTIFIKAČNÝ FORMULÁR
Vyplní sprostredkovateľ

 

K plneniu povinnosti predpísanej v § 7 zák. CXXXVI z roku 20071Kód spostredkovateľa: Číslo návrhu:

1Vyhlásenia potrebné k vyplneniu identifikačného formuláru je potrebné pripojiť k identifikačnému formuláru.



Údaje o skutočnom majiteľovi (8. §) – Vyplní fyzická osoba!
Dolupodpísaný

ako zástupca, vyhlasujem s vedomím svojej trestnoprávnej zodpovednosti , že

1.) ako fyzická osoba, konám vo vlastnom mene.

2.) ako fyzická osoba, konám v mene nasledujúcich osôb (osoba):2

3.) ako správca, oprávnený, zástupca, konám v mene nasledujúcich osôb (osoba).2
2Prosíme Vás vyplňte nasledujúce stĺpce, ak ste vo vyššie uvedených bodoch označili bod 2.) alebo 3.).

Údaje o fyzickej osobe

Priezvisko, meno, titul:

Rodné meno a priezvisko: Štátna príslušnosť:
Rodné meno a priezvisko 
matky:
Miesto narodenia: Dátum narodenia: Deň Mesiac: Rok

Adresa trvalého bydliska: 

Miesto prechodného pobytu v Maďarsku:3

Identifikačný doklad: Občiansky preukaz Cestovný pas

Číslo identifikačného dokladu: Dátum platnosti: Deň Mesiac Rok

Skutočný vlastník je považovaný za politického predstaviteľa? Áno Nie

Údaje o fyzickej osobe

Priezvisko, meno, titul:

Rodné meno a priezvisko: Štátna príslušnosť:
Rodné meno a priezvisko 
matky:
Miesto narodenia: Dátum narodenia: Deň Mesiac: Rok

Adresa trvalého bydliska: 

Miesto prechodného pobytu v Maďarsku:3

Identifikačný doklad: Občiansky preukaz Cestovný pas

Číslo identifikačného dokladu: Dátum platnosti: Deň Mesiac Rok

Skutočný vlastník je považovaný za politického predstaviteľa? Áno Nie

Údaje o fyzickej osobe

Priezvisko, meno, titul:

Rodné meno a priezvisko: Štátna príslušnosť:
Rodné meno a priezvisko 
matky:
Miesto narodenia: Dátum narodenia: Deň Mesiac: Rok

Adresa trvalého bydliska: 

Miesto prechodného pobytu v Maďarsku:3

Identifikačný doklad: Občiansky preukaz Cestovný pas

Číslo identifikačného dokladu: Dátum platnosti: Deň Mesiac Rok

Skutočný vlastník je považovaný za politického predstaviteľa? Áno Nie

Údaje o fyzickej osobe

Priezvisko, meno, titul:

Rodné meno a priezvisko: Štátna príslušnosť:
Rodné meno a priezvisko 
matky:
Miesto narodenia: Dátum narodenia: Deň Mesiac: Rok

Adresa trvalého bydliska: 

Miesto prechodného pobytu v Maďarsku:3

Identifikačný doklad: Občiansky preukaz Cestovný pas

Číslo identifikačného dokladu: Dátum platnosti: Deň Mesiac Rok

Skutočný vlastník je považovaný za politického predstaviteľa? Áno Nie

3V prípade zahraničného občana, teda nie maďarského občana 

Som si vedomý/-á toho, že som povinný/-á do 5 (piatich) pracovných dní nahlásiť poisťovni prípadné zmeny v horeuvedených údajoch alebo v mojich 
osobných údajoch, a v prípade nedodržania tejto povinnosti znášam spôsobené škody ja.

 ______________________
 Podpis osoby, ktorá poskytla údaje

Deň Mesiac RokMiesto: _________________________ , 2    0



Údaje o právnickej osobe (8. §) – Vyplní právnická osoba alebo organizácia, ktorá nedisponuje právnou subjektivitou!
Dolupodpísaný

ako

zástupca, vyhlasujem s vedomím svojej trestnoprávnej zodpovednosti, že skutočným majiteľom právnickej osoby ktorú zastupujem, sú nasledujúce osoby (osoba).

Údaje o fyzickej osobe

Priezvisko, meno, titul:

Rodné meno a priezvisko: Štátna príslušnosť:
Rodné meno a priezvisko 
matky:
Miesto narodenia: Dátum narodenia: Deň Mesiac: Rok

Adresa trvalého bydliska: 

Miesto prechodného pobytu v Maďarsku:3

Identifikačný doklad: Občiansky preukaz Cestovný pas

Číslo identifikačného dokladu: Dátum platnosti: Deň Mesiac Rok

Skutočný vlastník je považovaný za politického predstaviteľa? Áno Nie

Údaje o fyzickej osobe

Priezvisko, meno, titul:

Rodné meno a priezvisko: Štátna príslušnosť:
Rodné meno a priezvisko 
matky:
Miesto narodenia: Dátum narodenia: Deň Mesiac: Rok

Adresa trvalého bydliska: 

Miesto prechodného pobytu v Maďarsku:3

Identifikačný doklad: Občiansky preukaz Cestovný pas

Číslo identifikačného dokladu: Dátum platnosti: Deň Mesiac Rok

Skutočný vlastník je považovaný za politického predstaviteľa? Áno Nie

Údaje o fyzickej osobe

Priezvisko, meno, titul:

Rodné meno a priezvisko: Štátna príslušnosť:
Rodné meno a priezvisko 
matky:
Miesto narodenia: Dátum narodenia: Deň Mesiac: Rok

Adresa trvalého bydliska: 

Miesto prechodného pobytu v Maďarsku:3

Identifikačný doklad: Občiansky preukaz Cestovný pas

Číslo identifikačného dokladu: Dátum platnosti: Deň Mesiac Rok

Skutočný vlastník je považovaný za politického predstaviteľa? Áno Nie

Údaje o fyzickej osobe

Priezvisko, meno, titul:

Rodné meno a priezvisko: Štátna príslušnosť:
Rodné meno a priezvisko 
matky:
Miesto narodenia: Dátum narodenia: Deň Mesiac: Rok

Adresa trvalého bydliska: 

Miesto prechodného pobytu v Maďarsku:3

Identifikačný doklad: Občiansky preukaz Cestovný pas

Číslo identifikačného dokladu: Dátum platnosti: Deň Mesiac Rok

Skutočný vlastník je považovaný za politického predstaviteľa? Áno Nie

3V prípade zahraničného občana, teda nie maďarského občana 

Som si vedomý/-á toho, že som povinný/-á do 5 (piatich) pracovných dní nahlásiť poisťovni prípadné zmeny v horeuvedených údajoch alebo v mojich 
osobných údajoch, a v prípade nedodržania tejto povinnosti znášam spôsobené škody ja.

 ______________________
 Podpis osoby, ktorá poskytla údaje

Deň Mesiac RokMiesto: _________________________ , 2    0


