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IZ-OZ-pio-HR/21-05

Upitnik za politički izložene osobe

Broj police / ponude:

Svi niže traženi podaci nužni su nam za ispunjenje Vašeg zahtjeva ili naše obveze prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma, CRS, FATCA ili druge 
zakonske obveze. Molimo Vas da navedete točne podatke, a sve promjene ćemo evidentirati u našem sustavu. Više informacija o prikupljanju i obradi Vaših osobnih 
podataka možete pronaći na www.triglav.hr.

Pri sklapanju poslovnog odnosa, osigurateljem (u daljnjem tekstu: obveznik) je obvezno utvrditi da li se radi o politički izloženoj osobi sukladno čl.46. Zakona o 
sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: Zakon).

A. PODACI O: o UGOVARATELJU OSIGURANJA o ZAKONSKOM ZASTUPNIKU o OVLAŠTENIKU

o PLATITELJU o KORISNIKU o STVARNOM VLASTNIKU

Ime i prezime: 

Adresa prebivališta:

Adresa privremenog boravka:

Država stalnog prebivališta:

Državljanstvo:

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, 
uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

1. Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su:
• predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara,
• izabrani članovi zakonodavnih tijela,
• članovi upravnih tijela političkih stranaka,
• suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti 

pravne lijekove,
• suci revizorskih sudova,
• članovi savjeta središnjih banaka,
• veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga,
• članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države,
• direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji,
• općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.

2. Članovi obitelji politički izložene osobe jesu: 
• bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici,
• djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili
• roditelji politički izložene osobe.

3. Bliski suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba:
• za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose  

s politički izloženom osobom ili
• koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

U skladu sa zahtjevima Zakona molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

Dali ste:

politički izložena osoba u skladu s definicijom navedenom u točki 1. ovog 
upitnika? o DA o NE

član uže obitelji politički izložene osobe u skladu s definicijom navedenom 
u točki 2. ovog upitnika, koja djeluje ili je u zadnjih dvanaest mjeseci 
djelovala na nekom od položaju iz točke 1. ovog upitnika?

o DA o NE

bliski suradnik politički izložene osobe u skladu s definicijom navedenom u 
točki 3. ovog upitnika, koja djeluje ili je u zadnjih dvanaest mjeseci 
djelovala na nekom od položaja iz točke 1. ovog upitnika?

o DA o NE

B. IZJAVA

Potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka, te ovlaščujem obveznika da može podatke dodatno samostalno provjeriti uvidom u jave i druge dostupne evidencije podataka, 
te da podatke može provjeriti i kod: nadležnih državnih organa drugih država, pri konzularnom predstavništvu ili veleposlanstvu tih država u Republici Hrvatskoj, odnosno 
Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske. Obvezujem se Triglav osiguranju d.d. obavijestiti o svakoj promjeni dostavljenih podataka.

Potpisom ovog obrasca potvrđujem da sam primio detaljne informacije o obradi podataka sadržane u dokumentu pod nazivom »Informacija o obradi podataka« te da mi je 
informacija o obradi podataka također dostupna na svim prodajnim mjestima Triglav osiguranja d.d. i na web stranici www.triglav.hr.

Mjesto i datum:

C. POTPIS

POSLOVNA TAJNA 

U slučaju da ste na bilo koje gore navedeno pitanje odgovorili sa „DA“ molim Vas da ispunite Upitnik za politički izložene osobe. Upitnik se nalazi na web stanici 
društva na sljedećem linku: https://www.triglav.hr/wps/wcm/connect/b21ce3a8-8d6d-458b-9f39-41d2baa7786c/Upitnik+za+politi%C4%8Dki+izlo%C5%BEene
+osobe.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b21ce3a8-8d6d-458b-9f39-41d2baa7786c&filter=natural




