NN Penzijní společnost

penzijního připojištění
doplňkového penzijního spoření

Kontrola účastníka

ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních pro legalizaci výnosů z trestné činnos a financování terorismu a vnitřních předpisů NN Penzijní společnos , a.s.
Číslo smlouvy

Zdroj peněžních
příjmů

Účastník

uzavřené mezi NN Penzijní společnos , a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen „NN PS“) a níže specifikovaným účastníkem.
Příjmení

Jméno

Údaje o zdroji peněžních prostředků předmětné transakce (i více možnos současně)
ze dne
ve výši
měna

příjem ze zaměstnání

příjem z podnikání

dědictví

výnosy z prodeje obchodní společnos

jiné – uveďte

Pracovní pozice
a předmět činnos

Jaká je Vaše současná pracovní pozice a předmět činnos /podnikání?
a) povolání (profese, činnost, pozice)

obor/odvětví

b) podnikatel zapsaný v rejstříku – pozice

předmět činnos a IČ

c) ostatní (např. student, důchodce, žena na mateřské dovolené) – uveďte

Patří a) Vaše podnikání, b) zaměstnání, c) podnikání právnické osoby, v níž jste většinovým společníkem/akcionářem/členem, statutárním orgánem, prokuristou nebo
d) veřejná funkce, kterou vykonáváte, mezi vyjmenované?
Pracovní pozice a předmět činnos /podnikání:

Druh podnikání / zaměstnání / veřejné funkce

– Vyjmenovaným zaměstnáním se rozumí: realitní makléř a dále právník/účetní/daňový poradce vykonávající činnost pro kterýkoliv subjekt s předmětem podnikání
uvedeným v následující odrážce;
– Vyjmenovaným podnikáním fyzických nebo právnických osob se rozumí: advokát/advokátní služby; daňové poradenství; notář/notářské služby; účetní/účetní služby;
směnárny; herny; kasina; sázkové kanceláře; realitní kanceláře; velkoobchody/maloobchody s alkoholem, tabákem, kávou, drahými kameny či kovy; obchody se starožitnostmi; bazary; zastavárny; autosalony/autobazary/obchodování s autodíly; sítě čerpacích stanic; noční podniky; podniky poskytující ubytování/stravovací služby;
společnos podnikající ve stavebnictví;
– Vyjmenovanou veřejnou funkcí se rozumí: poli k (člen vedení parlamentní strany na celostátní úrovni), hejtman, přednosta vojenského újezdu, starosta, primátor,
zastupitel odpovědný za správu majetku nebo územní rozvoj.
Ano

Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, vyplňte následující:
Uveďte průměrnou výši Vašeho pravidelného hrubého měsíčního příjmu (součet všech příjmů)
do 20 000 Kč

20 001 – 50 000 Kč

50 001 – 90 000 Kč

Co je Vaším pravidelným zdrojem příjmu?
příjem ze závislé činnos
příjem z podnikání

90 001 Kč a více

kombinace příjmů ze závislé činnos a příjmů z podnikání

příjem z kapitálového majetku

příjem z nájmu

jiné – uveďte
Odmítla nebo vypověděla Vám v minulos jiná finanční ins tuce penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření?
ano – která fin. ins tuce a proč
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Datum a podpis

ne
V
Dne
Podpis účastníka
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