PEP

(politically exposed person) - Politisk udsat person

1. Med Politisk udsat person (PEP) menes en person, som eksempelvis i de seneste 18 måneder, har eller
har haft en vigtig offentlig funktion i statslig eller mellemstatsligt instans eller virksomhed.
☐ Ja

Er du at betegne som en politisk udsat person?

☐ Nej

2. Hvis du har svaret Nej, så fortsæt til spørgsmål 3. Hvis du svarer Ja, det vil sige, hvis du har eller har

haft en sådan offentlig stilling, som betegnes som PEP, skal du definere den stilling du har eller tidligere har haft iht. følgende muligheder:

☐ Statschef, regeringschef eller minister (også vice eller assisterende)
☐ Parlamentsmedlem
☐ Dommer ved den højeste domstol eller tilsvarende
☐ Højtplaceret statsembedsmand inklusive statsejede virksomheder
☐ Ambassadør, diplomatisk udsending, officer med høj rang i forsvaret
☐ Anden offentlig funktion/stilling
Din titel:

Land:

3. Er du nærtstående eller har du et forretningsforhold til en person, som har eller
tidligere har haft en funktion/stilling i henhold til definitionen af PEP?

☐ Ja

☐ Nej

Hvis ja, angiv din relation nedenfor:
☐

Ægtemand/hustru eller registreret partner

☐

Sambo

☐

Forælder

☐

Barn

☐

Barns ægtemand/hustru, registreret partner eller sambo

☐

Og/eller medarbejder

☐

Anden forretningsforbindelse
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4. Hvis du har svaret Ja på spørgsmål 3, skal du angive den nærtståendes/forretningsforbindelses stilling:
☐

Statschef, regeringschef eller minister (også vice eller assisterende)

☐

Parlamentsmedlem

☐

Dommer ved den højeste domstol eller tilsvarende

☐

Højtplaceret statsembedsmand inklusive statsejede virksomheder

☐

Ambassadør, diplomatisk udsending, officer med høj rang i forsvaret

☐

Anden offentlig funktion/stilling

5. Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst og forståetovenstående og svaret sandfærdigt på alle spørgsmål:

By, dato:
Underskrift

Navn med blokbogstaver

Personnummer

2(2)

