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POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA - VYHLÁSENIE 

Osobné údaje Zákazníka:  

Meno a priezvisko  

Miesto narodenia  

Adresa trvalého pobytu  

V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu v platnom znení je XTB povinná istiť, či je Zákazník Politicky exponovaná osoba. Preto Vás prosíme, odpovedzte 
na nasledovnú otázku: 
 

Ste Politicky exponovaná osoba1 ? 
 

□ Nie som a nebol som v uplynulých 12 mesiacoch Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízka k PEP ani blízky  

spolupracovník PEP. 

□ Som alebo som bol v uplynulých 12 mesiacoch Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízka k PEP, prípadne blízky 

spolupracovník PEP. Vykonávam/vykonával som v uplynulých 12 mesiacoch funkciu PEP: 
 
 

 

 
 
Ďalej vyhlasujem, že som si vedomý , že v prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených údajov som povinný ich bezod-
kladne aktualizovať opätovným predložením tohto vyhlásenia. 

 

_______________________ 
 

Dátum 

_____________________________ 
 

Podpis 

 

 

 

 
1 a) fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, pričom významnou verejnou funkciou  je hlava štátu, predseda 

vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec 

zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnu tiu 

ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 

Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského 

súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu, člen dvora audítorov alebo rady 

centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d´affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbro jených 

bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej 

spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zá stupca 

špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného 

prokurátora alebo osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii   

vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu politickej strany a lebo 

politického hnutia;  

  b) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písmene a), dieťa, zať, 

nevesta osoby uvedenej v písmene a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písmene a), 

alebo rodič osoby uvedenej v písmene a); 

  c) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba 

uvedená v písmene (a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v písmene (a), alebo je konečným užívateľom klienta, ktorý bol zriadený 

v prospech osoby uvedenej v písmene (a);  

  d) osoba nachádzajúca sa v zozname významných verejných funkcií uverejnenom na webovom sídle Finančnej spravodajskej jednotky.  

 


