PEP

(politically exposed person) - Person i politisk eksponert stilling

1. Med person i politisk eksponert stilling (PEP) menes personer som for eksempel har eller under de

seneste 18 månedene har hatt en viktig offentlig funksjon i en stat, statlig eller mellomstatlig organ eller selskap.

Har du en slik offentlig funksjon/stilling som inngår under PEP?

☐ Ja

☐ Nei

2. Hvis du har svart Nei, fortsett med spørsmål 3. Hvis du har svart Ja, det vil si om du har eller har hatt
en slik offentlig stilling som inngår under PEP, spesifiser den stillingen du har eller tidligere har hatt
ifølge følgende alternativ:

☐ Statssjef, regjeringssjef eller minister (også vise- eller assisterende)
☐ Regjeringsmedlem
☐ Dommer i den høyeste domstolen eller tilsvarende
☐ Høyere statstjenestemann inkludert statseid selskap
☐ Ambassadør, diplomatisk sendebud, høy offiser i forsvarsmakten
☐ Annen offentlig funksjon/stilling
Din tittel:

Land:

3. Er du nær slektning eller har du hatt et forretningsforhold til en person som har
eller tidligere har hatt en funksjon/stilling ifølge definisjonen for PEP?

☐ Ja

☐ Nei

Hvis ja, oppgi din relasjon under:
☐

Ektefelle eller registrert partner

☐

Samboer

☐

Forelder

☐

Barn

☐

Barns ektefelle, registrert partner eller samboer

☐

Og/eller medarbeider

☐

Annen forretningsforbindelse
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4. Hvis du svarte Ja på spørsmål 3 oppgi nær slektnings/medarbeiderens stilling:
☐

Statssjef, regjeringssjef eller minister (også vise- eller assisterende)

☐

Regjeringsmedlem

☐

Dommer i den høyeste domstolen eller tilsvarende

☐

Høyere statstjenestemann inkludert statseid selskap

☐

Ambassadør, diplomatisk sendebud, høy offiser i forsvarsmakten

☐

Annen offentlig funksjon/stilling

5. Jeg bekrefter med dette at jeg er innforstått med ovenstående og har svart sannferdig på alle spørsmål:

Sted, dato:
Signatur

Navn med blokkbokstaver

Personnummer

2(2)

