
 
 

Szankciós KYC nyilatkozat 
 

Alulírott, …………………………………………………………………………………………………………………………………………… a(z) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… képviseletére jogosult 
személyként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt  
Társaságnak: 
 

• Fehéroroszországban / Iránban / Koreai Népi Demokratikus köztársaságban / Líbiában / 
Oroszországban / Szíriában / Ukrajna – Krím és Szevasztopol, Donyeck és Luhanszk régióiban 
működő anyavállalata, illetve ezen országokból származó1 természetes személy tényleges 
tulajdonosa2 

 

 van /  nincs  
 

• képviselete, befektetése, tevékenysége vagy tervezett tevékenysége Fehéroroszország / Irán / 
Koreai Népi Demokratikus köztársaság / Líbia / Oroszország / Szíria / Ukrajna – Krím és 
Szevasztopol, Donyeck és Luhanszk területén 

 

 van /  nincs 
 

• bármilyen kapcsolata Fehéroroszország / Irán / Koreai Népi Demokratikus köztársaság / Líbia / 
Oroszország / Szíria / Ukrajna – Krím és Szevasztopol, Donyeck és Luhanszk területén lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekkel vagy ezen országokban működő 
jogi személyekkel, szervezetekkel, vagy szervekkel, valamint az előzőek tulajdonában vagy 
ellenőrzése alatt álló entitásokkal, beleértve az érintett térségekben illetékességgel rendelkező 
személyek vagy szervezetek nevében eljáró közvetítőket  
 

 van /  nincs 
 

Amennyiben igen, kérjük nevezze meg azon érintett személyeket, szervezeteket, vagy szerveket, 
amelyek a fenti térségekben illetékességgel rendelkeznek, továbbá részletezze a részesedéseket, 
befektetéseket, tevékenységeket: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom a KELER részére, hogy a kérdőívben szereplő 
adatokat és információkat a kockázatalapú ügyfél-átvilágítás során felhasználja és kezelje a 
jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében alkalmazott „Ismerd meg az ügyfeled!” elv 
biztosítása érdekében. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a KELER-rel megkötött szerződésem 
fennállásáig 5 munkanapon belül tájékoztatom a KELER-t, amennyiben a jelen nyomtatványban 
megadott válaszokban változás következik be.  

 

Kelt:………………………………………………. 

 

        ………………………………………………………… 
             Ügyfél cégszerű aláírása 

 
1 Származási hely: valamely személy bármilyen kimutatható, lényegesnek minősített kapcsolata, különösen, de nem 
kizárólagosan az adott személy lakó- és tartózkodási helye, állampolgársága, ezen személy ténylegesen igazolt kapcsolat 
nélküli szoros kötődése egy országgal vagy térséggel (pl. menekültstátuszhoz, kisebbségek helyzetéhez kapcsolódó 
információk) 
2 A tényleges tulajdonos fogalmát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. határozza meg.  
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