NN Biztosító Zrt.

Meghatalmazás

Természetes személyek részére

Meghatalmazó adatai
Név:
Ügyfélszám: 		
Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:

Személyi igazolvány száma:

Állandó lakcím:

Meghatalmazott adatai
Név:
Születési hely:

Születési idő: 			

Anyja neve:

Személyi igazolvány száma:

Állandó lakcím:

A meghatalmazás tárgya
Alulírott ezúton meghatalmazást adok arra, hogy a Meghatalmazott eljárjon a nevemben azon biztosítási szerződésekkel kapcsolatban,
amelyeket az NN Biztosítónál Szerződőként/Biztosítottként kötöttem, vagy amelyekben Kedvezményezettként lettem megjelölve.
Jelen meghatalmazás
valamennyi szerződéssel kapcsolatban érvényes
(Az NN Direkt hozzáférést magában foglaló meghatalmazás érvényesen kizárólag valamennyi szerződésre kiterjedő hatállyal adható!),
csak a
számú szerződéssel kapcsolatban érvényes.
Jelen meghatalmazás kiterjed a Meghatalmazó által a jövőben megkötött biztosítási szerződésekre is, és azokra is, amelyekben a Meghatalmazó
Kedvezményezettként lett megjelölve, de új szerződés megkötésére a Meghatalmazott nem jogosult.

A meghatalmazás jellege
Teljes körű ‒ A teljes körben történő eljárásra vonatkozó meghatalmazás kiterjed, különösen, de nem kizárólagosan a jognyilatkozatok megtételére, a biztosítási szerződések megszüntetésére, a biztosítási szerződés teljes visszavásárlására, a biztosítási szerződés részleges visszavásárlására,
a biztosítási szerződés módosítására, a biztosítási szolgáltatások iránti igénybejelentésekre, valamint – valamennyi szerződésre kiterjedő
meghatalmazás esetén – az NN Direkthez történő hozzáférésre is.
Az alábbiak közül a megjelöltekre vonatkozó:
biztosítási szerződés
megszüntetése

biztosítási szerződés		
módosítása		

változás
bejelentése

biztosítási szerződés teljes
visszavásárlása

lejáró szerződéssel		
kapcsolatos rendelkezés		

biztosítási díj megfizetése (ebben az esetben kérjük
a tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltését)

biztosítási szerződés részleges
visszavásárlása

szolgáltatással		
kapcsolatos rendelkezés		

tájékoztatás kérése

panasztétel

egyéb:
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Mint Meghatalmazó kijelentem, hogy teljes körűen tisztában vagyok az általam jelen formában adott meghatalmazás jogi természetével és az ebből eredő következményekkel, továbbá kellő információval rendelkezem ‒ a szerződési feltételekben részletesen
meghatározott ‒ fent hivatkozott tevékenységekről és azok következményeiről. Továbbá kifejezetten felhatalmazom az NN Biztosító Zrt.-t,
hogy a fentebb meghatározott biztosítási szerződésekkel kapcsolatos biztosítási titokként kezelt adatokról a Meghatalmazott
részére adatot szolgáltasson.
Jelen meghatalmazás annak írásban történő visszavonásáig, de legfeljebb a keltét követő 5 év elteltéig érvényes.

Kelt:

Meghatalmazó aláírása:

Meghatalmazott aláírása:

Tanúk
Alulírott tanúk igazoljuk, hogy az okirat aláírója a nem általa írt okiratot előttünk írta alá:
A tanú saját kezű aláírása:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve olvashatóan írva:

A tanú viselt neve olvashatóan írva:

A tanú lakcíme olvashatóan írva:

A tanú lakcíme olvashatóan írva:

Alulírott ezúton kijelentem, hogy a jelen nyomtatványon szereplő Meghatalmazott személyes azonosítását, a személyazonosító okmányok
ellenőrzését és másolását szabályszerűen elvégeztem. Az azonosítás mellékleteit becsatoltam.
Szerződött partner kódja:

Szerződött partner aláírása:

Tájékoztató
• A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) részletes
szabályokat határoz meg az ügyfél-azonosítási kötelezettség vonatkozásában a pénzügyi szolgáltatók számára. Ezért kérjük, hogy
a jelen nyomtatványhoz csatolt Ügyfél-azonosítási adatlapok kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni a „Tájékoztató az NN Biztosító Zrt.
ügyfél-azonosítási rendjéről” c. dokumentumot, mely elérhető honlapunkon, a www.nn.hu oldalon.
• A Meghatalmazottra vonatkozó ügyfél-azonosítást az NN Biztosító biztosítási tanácsadója vagy alkalmazottja végezheti el, ezért
kérjük, hogy a személyes azonosításhoz keresse fel biztosítási tanácsadóját vagy a lakóhelyéhez közel lévő irodánkat.
Elérhetőségeinket megtalálhatja a www.nn.hu internetes oldalunkon a „Segíthetünk?” dobozban az „Elérhetőségek”-re kattintva.

Meghatalmazás természetes személyek részére
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NN Biztosító Zrt.

Ügyfél-azonosítási adatlapok

Természetes személy ügyfél részére a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7., 8. és 19. §-ban előírt
kötelezettség végrehajtásához

Azonosítási adatlap
Kizárólag a szolgáltató töltheti ki
Családi és utónév:

Születési családi és
utónév:

Állampolgárság(ok):				

Születési hely, idő:

Lakcím (annak hiányában
tartózkodási hely):
Anyja születési neve:
Azonosító okmány
típusa és száma:

Személyazonosító igazolvány

Útlevél		
			

Lakcímigazolvány		

Vezetői engedély

Személyi azonosítót igazoló
hatósági igazolvány

Egyéb:

		
Alulírott ezúton kijelentem, hogy a jelen nyomtatványon szereplő személy személyes azonosítását, a személyazonosító okmányok ellenőrzését
és másolását szabályszerűen elvégeztem. Az azonosítás mellékleteit becsatoltam.
Az adatokat rögzítette (név):
Kelt:

Adatrögzítő aláírása:

Ügyfél tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozata
Természetes személy ügyfél vagy képviselője, meghatalmazottja tölti ki
Alulírott 		 büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
saját nevemben járok el.
meghatalmazottként/képviselőként más – a tényleges tulajdonos – nevében járok el. 1
(Ebben az esetben kérjük a következő oldalon található tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot kitölteni.)
Amennyiben saját nevemben járok el, kijelentem, hogy
nem minősülök kiemelt közszereplőnek.
kiemelt közszereplőnek minősülök a(z)

pont alapján (írja be a 2. oldalon található tájékoztató szerinti kategória kódját).

A pénzeszköz forrása:
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az NN Biztosító Zrt.-nek a megadott adatokban vagy saját
adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot minden befolyástól mentesen, a valóságnak megfelelően tettem meg.
Kelt:

Ügyfél aláírása:

Törvényes képviselő / Gondnok aláírása:

1 Amennyiben Ön gyámként, gondnokként vagy meghatalmazottként jár el, jelen nyilatkozata mellé szíveskedjen csatolni a meghatalmazást vagy
a képviseleti jogosultságot igazoló határozatot, okiratot – ennek hiányában nem áll módunkban elfogadni a nyilatkozattételt.
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Ügyfél nyilatkozata a tényleges tulajdonos személyéről és
kiemelt közszereplői minőségéről
Természetes személy ügyfél vagy képviselője, meghatalmazottja tölti ki
Alulírott
tulajdonos az alábbi személy:

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tényleges

Családi és utónév:		
Születési családi és
		utónév:
Állampolgárság(ok): 		 Születési hely, idő:
Lakcím (annak hiányában
tartózkodási hely):

Nyilatkozom, hogy a fenti személy
nem minősül kiemelt közszereplőnek.
kiemelt közszereplőnek minősül a(z)

pont alapján (írja be a lenti tájékoztató szerinti kategória kódját).

A pénzeszköz forrása:

Kelt:

Ügyfél aláírása:

Törvényes képviselő / Gondnok aláírása:

Tájékoztató
Az ügyfél-azonosítással kapcsolatos információkat elérheti és letöltheti a www.nn.hu/ugyfel-azonositasi-rend-tajekoztato oldalon.
Kiemelt közszereplő (Pmt. 4. §)
Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül
fontos közfeladatot látott el. A kiemelt közszereplőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozójára vagy vele közeli
kapcsolatban álló személyre is.
A kiemelt közszereplő kategóriái:
A
a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs,
Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és
a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
f) nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és
annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás
ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja
B
a) házastárs
b) élettárs
c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d) a fentiek házastársa vagy élettársa
e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő
C
a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy
vele szoros üzleti kapcsolatban álló
b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre

Ügyfél azonosítási nyilatkozat a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7., 8. és 19. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához – Természetes személyek részére
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