
Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty*

NR WNiOsku/POlisy** 

Ja niżej podpisany  PEsEl   oświadczam, że Beneficjentem 

Rzeczywistym w związku z transakcją wynikającą ze złożenia w dniu  -  -  wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia/zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia** 
jestem ja/jest**: 
1.
Nazwisko i imię Beneficjenta Rzeczywistego  Obywatelstwo 

PEsEl    Data urodzenia***  -  -    Państwo urodzenia 

Rodzaj dokumentu tożsamości  seria i numer dokumentu tożsamości 

Adres zamieszkania 

ulica  Nr domu  Nr mieszkania 

kod pocztowy  Miejscowość  kraj 
2.
Nazwisko i imię Beneficjenta Rzeczywistego  Obywatelstwo 

PEsEl    Data urodzenia***  -  -    Państwo urodzenia 

Rodzaj dokumentu tożsamości  seria i numer dokumentu tożsamości 

Adres zamieszkania 

ulica  Nr domu  Nr mieszkania 

kod pocztowy  Miejscowość  kraj 
3.
Nazwisko i imię Beneficjenta Rzeczywistego  Obywatelstwo 

PEsEl    Data urodzenia***  -  -    Państwo urodzenia 

Rodzaj dokumentu tożsamości  seria i numer dokumentu tożsamości 

Adres zamieszkania 

ulica  Nr domu  Nr mieszkania 

kod pocztowy  Miejscowość  kraj 
4.
Nazwisko i imię Beneficjenta Rzeczywistego  Obywatelstwo 

PEsEl    Data urodzenia***  -  -    Państwo urodzenia 

Rodzaj dokumentu tożsamości  seria i numer dokumentu tożsamości 

Adres zamieszkania 

ulica  Nr domu  Nr mieszkania 

kod pocztowy  Miejscowość  kraj 

OŚWIADCZENIE
Jednocześnie oświadczam, że jest mi znany obowiązek poinformowania Beneficjenta Rzeczywistego o przekazaniu jego danych Compensa Towarzystwo ubezpieczeń na Życie  
spółka Akcyjna Vienna insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, w celu identyfikacji, a także obowiązek poinformowania Beneficjenta 
Rzeczywistego o przysługującym mu prawie dostępu do treści jego danych i ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że ww. obowiązki wykonałem.

Data  -  -    
 miejscowość podpis osoby składającej oświadczenie
*Beneficjent Rzeczywisty oznacza:
każdą osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności 
prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną lub osoby 
fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym: 
a)  w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom 

ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego: – osobę fizyczną będącą 
udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, – osobę fizyczną 
dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi 
uprawnionymi do głosu, – osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 
25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, 
lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, – osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby 
prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub – osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko 
kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, 
trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 

b) w przypadku klienta będącego trustem: 
 – założyciela, 
 – powiernika, 
 – nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, 
 – beneficjenta, 
 – inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem, 
c)  w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać 

na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.
** Niepotrzebne skreślić.
*** W przypadku wpisania daty urodzenia konieczne jest uzupełnienie pola „Państwo urodzenia”.
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WyPEŁNiĆ DŁuGOPisEM, DRukOWANyMi liTERAMi, ODPOWiEDNiE POlA WyBORu OZNACZyĆ ZNAkiEM „X”

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
kRs 43309, sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xii Wydział Gospodarczy kRs
NiP 527 20 52 806, kapitał zakładowy: 224 263 746,00 zł ‒ opłacony w całości

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 
Compensa Kontakt: +48 22 867 66 67, +48 22 501 61 00
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Deklaracja w sprawie zajmowania 
eksponowanego stanowiska politycznego*

Nr Wniosku/Polisy** 
WyPEŁNiĆ DŁuGOPisEM, DRukOWANyMi liTERAMi, ODPOWiEDNiE POlA WyBORu OZNACZyĆ ZNAkiEM „X”

I.
Nazwisko
i imię  Obywatelstwo  Płeć 
 Data Miejsce Państwo  
PEsEl  urodzenia***  -  -  urodzenia  urodzenia 

Adres zamieszkania

ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

kod pocztowy  Miejscowość  kraj 
  
II. OŚWIADCZENIE

PRZEZ OSOBĘ ZAJMUJĄCĄ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
z dnia 1 marca 2018r. uważa się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne 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.
PRZEZ OSOBY ZNANE JAKO BLISCY WSPÓŁPRACOWNICY OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE – rozumie się przez 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.
PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE – rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę 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) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

* WYJAŚNIENIE DO DEKLARACJI W SPRAWIE ZAJMOWANIA EKSPONOWANEGO STANOWISKA POLITYCZNEGO 

** Niepotrzebne skreślić.
*** W przypadku wpisania daty urodzenia konieczne jest uzupełnienie pola „Państwo urodzenia”.

 podpis osoby składającej oświadczenie

Oświadczam, że jestem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą będącą bliskim współpracownikiem osoby 
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.  uBEZPiECZAJĄCy   TAk     NiE 
W przypadku zaznaczenia „TAk” prosimy o wypełnienie części A i B poniżej. 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

CZĘŚĆ A

CZĘŚĆ B

Źródło pochodzenia majątku oraz środków na finansowanie składki:
wynagrodzenie,

Wymagana, gdy:
1. w części A zaznaczono „dochody z prowadzonej działalności gospodarczej”,
2. uzyskano informacje od ubezpieczającego, że prowadzi działalność gospodarczą,
3. deklarację wypełnia przedsiębiorca.
Rodzaj prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej

dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
oszczędności,
spadek,
sprzedaż wartości majątkowych,
wygrana w grach losowych,
inne, jakie?
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