
Čestné prehlásenie o statuse  
politicky exponovanej osoby
Číslo návrhu (ISMet ID): 
Meno a priezvisko poistníka/poisteného: 
Rodné číslo: 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 
Rodné číslo zák. zástupcu: 

Ja, dole podpísaný/á týmto čestne prehlasujem, že:
£ Som politicky exponovanou osobou, a to z titulu zamestnania / funkcie alebo vzťahu k politicky exponovanej osobe:
 Zamestnanie/funkcia: 
 Zamestnávateľ: 
 alebo
 Vzťah k politicky exponovanej osobe: 
 Meno, priezvisko, dátum narodenia/obchodná firma, IČO: 
 
 

£ Nie som politicky exponovaná osoba.

Politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
rozumie: 

1.  Fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia s celoštátnym alebo regionálnym významom, 
a to najmä 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 najvyššieho 
správneho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu 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 daffaires, vysoko postavený príslušník 
ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených 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, zástupca špeciálneho prokurátora, 
krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora, 
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 alebo politického hnutia

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch 
Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“).

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk v časti Pre 
klientov/Informácie pre klientov.
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2. Fyzická osoba, ktorá je
 a)  manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v 

odseku 1,
 b)  dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta 

osoby uvedenej v odseku 1, alebo
 c ) rodič osoby uvedenej v odseku 1

3.  Fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo podniká spolu s osobou 
uvedenou v odseku 1.

Prehlasujem, že vyššie uvedené informácie sú úplné, správne a pravdivé, a že spoločnosti MetLife Europe d.a.c., pobočka 
poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, bezodkladne písomne alebo elektronicky oznámim 
všetky prípadné zmeny uvedené v tomto prehlásení.

Číslo návrhu 

Podpis poistníka/poisteného alebo zákonného zástupcu 

V:    Dňa:  

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch 
Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“).

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk v časti Pre 
klientov/Informácie pre klientov.
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Číslo návrhu (ISMet ID): 
Meno a priezvisko poistníka/poisteného: 
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