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Žiadosť o zmenu v poistnej zmluve
Zmena poistníka (ďalej len "Žiadosť")

1 Povinné údaje - Pôvodný poistník

2 Povinné údaje - Nový poistník

Žiadosť je vyhotovená v troch rovnopisoch; rovnopis 1– Poisťovateľ, rovnopis 2 – Finančný agent, rovnopis 3 – Klient

NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 0850 111 464, E-mail: klient@nn.sk. 
Webové sídlo: www.nn.sk, IČO: 35 691 999, DIČ: SK 2020861557. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B (ďalej len „Poisťovateľ”). IBAN kód: SK9011000000002626726777, Swift kód: TATRSKBX

Štátna 
príslušnosť

Štátna 
príslušnosť

Štát
narodenia

Štát
narodenia

Miesto 
narodenia

Miesto 
narodenia

Meno a priezvisko/Obchodné meno

Meno a priezvisko/Obchodné meno

Vzťah k poistenému

Rodné číslo/IČO

Rodné číslo/IČO

Telefón

Telefón

E-mail

E-mail

Telefónne číslo a email, ktoré ste uviedli, budú aktualizované a nahradia Vaše predchádzajúce kontaktné údaje.

+

+

Daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo

 (Nie je potrebné vyplniť v prípade daňového rezidenta SR.)

 (Nie je potrebné vyplniť v prípade daňového rezidenta SR.)

Napíšte
štát:

Napíšte
štát:

Pre daňové účely ste rezidentom 
iného štátu ako Slovenská republika?

 Áno (Ak neoznačíte možnosť ÁNO,
    má sa zato, že Vaša odpoveď je NIE.)

Pre daňové účely ste rezidentom 
iného štátu ako Slovenská republika?

 Áno (Ak neoznačíte možnosť ÁNO,
    má sa zato, že Vaša odpoveď je NIE.)

Ste držiteľom zelenej karty 
(prisťahovalecké víza USA)?  Áno  (Ak neoznačíte možnosť ÁNO, má sa zato, že Vaša odpoveď je NIE.)
Je Váš zástupca, investičný poradca
alebo splnomocnenec americká osoba?  Áno  (Ak neoznačíte možnosť ÁNO, má sa zato, že Vaša odpoveď je NIE.)

Ste držiteľom zelenej karty 
(prisťahovalecké víza USA)?  Áno  (Ak neoznačíte možnosť ÁNO, má sa zato, že Vaša odpoveď je NIE.)
Je Váš zástupca, investičný poradca
alebo splnomocnenec americká osoba?  Áno  (Ak neoznačíte možnosť ÁNO, má sa zato, že Vaša odpoveď je NIE.)

Číslo poistnej zmluvy 
/ iden  fi kačné číslo

(ďalej len "Poistná zmluva")

Trvalý pobyt/Sídlo 
(ulica, číslo)
Korešpondenčná 
adresa (ulica, číslo)

PSČ

PSČ

Obec, štát

Obec, štát

Pracovná pozícia Riziková skupina č.

Zamestnanie 
(odvetvie)

Miesto zamestnania/
podnikania

 Zamestnanec  
 Podnikateľ   Iný

Kód
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4 Účinnosť zmeny

5 Vyhlásenia pôvodného poistníka

6 Vyhlásenia nového poistníka

7 Súhlas s marke  ngovým spracúvaním osobných údajov

Zmena nadobúda účinnosť:
Zmeny týkajúce sa poistenia, Poisťovateľ zrealizuje do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti do sídla Poisťovateľa. Po reali-
zácii zmeny pôvodný aj nový poistník obdrží informáciu o zmene na Poistnej zmluve spolu s dátumom jej účinnosti.

Pôvodný poistník podpisom na Žiados  :  
a)  bezpodmienečne a bezvýhradne súhlasí, aby do jeho postavenia vyplývajúceho mu z Poistnej zmluvy a s ňou súvisiacou 

službou WebKlient, ak bola táto Pôvodnému poistníkovi zriadená, vstúpil Nový poistník,
b)  berie na vedomie, že odo dňa účinnos   zmeny poistníka stráca všetky práva a povinnos  , ktoré mu ako poistníkovi 

vyplývali z Poistnej zmluvy, prípadne služby WebKlient, a  eto preberá Nový poistník, vrátane akéhokoľvek nároku na 
plnenie vyplývajúce mu z Poistnej zmluvy, ak sa toto plnenie vzťahuje na poistníka.

Nový poistník podpisom na Žiados  :
a)  vyjadruje svoju vôľu v plnej miere vstúpiť do práv a povinnos   poistníka, ktoré vyplývajú Pôvodnému poistníkovi z Poistnej 

zmluvy a s ňou súvisiacou službou WebKlient, ak bola táto Pôvodnému Poistníkovi zriadená. Nový Poistník berie na 
vedomie, že pre zriadenie prístupu k službe WebKlient je potrebná registrácia,

b)  berie na vedomie, že odo dňa účinnos   zmeny poistníka sa na neho vzťahujú všetky práva a povinnos   vyplývajúce 
z Poistnej zmluvy a zároveň súhlasí s tým, že na seba preberá aj  e záväzky, ktoré ku dňu účinnos   zmeny poistníka eviduje 
Poisťovateľ voči Pôvodnému poistníkovi,

c)  v prospech Poisťovateľa vyhlasuje a potvrdzuje, že pred podpisom tejto Žiados   sa oboznámil so znením Poistnej zmluvy 
a zároveň s príslušnými Všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami vzťahujúcimi sa na poistenie podľa Poistnej zmluvy,

d) v prospech Poisťovateľa vyhlasuje a potvrdzuje, že dokumenty uvedené v písm. c) vyššie prevzal od Pôvodného poistníka,
e)  v prospech Poisťovateľa vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s Vyhláseniami a súhlasmi poistníka, ktoré sú uvedené na 

strane 3 a 4 tejto Žiados  .

8 Iden  fi kácia

Pôvodný
Poistník
Nový
Poistník

Totožnosť overená podľa (typ, číslo a platnosť dokladu):Podpis Štát vydania
V Dňa

9 Finančný agent
Finančný agent v sektore poistenia a zaistenia týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že identifikoval a overil identifikáciu Pôvodného 
poistníka a Nového poistníka na základe ich dokladov totožnosti (OP, pas, povolenie na pobyt). Informácie o finančnom 
agentovi v sektore poistenia a zaistenia v zmysle platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Číslo finančného 
agenta
Registr. 
číslo v NBS

E-mail a telefón 
finančného agenta
Miesto podnikania 
/ Sídlo

Obchodné meno, 
právna forma

Podpis finanč-
ného agenta

Spôsob overenia finančného agenta v príslušnom podregistri: www.regfap.nbs.sk

3 Doplnenie iden  fi kácie poistníka (len fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ) – povinné

Ak je poistníkom právnická osoba, vyplňte vždy samostatný formulár „Identifikácia právnickej osoby“.
ČASŤ A: Ak odpoviete na otázky 1.- 3. ÁNO, vyplňte aj časť B.  Ak neoznačíte žiadne pole, Vaša odpoveď je NIE. 
1.  Patrí Vaše podnikanie, zamestnanie, podnikanie právnickej osoby, v ktorej ste väčšinovým spoločníkom/

akcionárom/štatutárnym orgánom alebo jeho členom/prokuristom medzi vymenované*?  Áno
2. Ste politicky exponovanou osobou*?  Áno 
3.  Máte trvalý pobyt/sídlo, korešpondenčnú adresu alebo štátnu príslušnosť vo vymenovaných 

Rizikových krajinách uvedených na www.nn.sk/zrk?  Áno
ČASŤ B:
1.  Aký je Váš pravidelný zdroj príjmu a zdroj majetku? (aj viacero možností)

 Príjem zo závislej činnosti  Príjem z podnikania  Príjem z kapitálového majetku  Príjem z nájmu
 Dedičstvo  Výnos z predaja majetku  Iné:  

Poistník udeľuje NN spoločným prevádzkovateľom (Poisťovateľ, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., IČO: 35 902 981, 
NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s., IČO: 35 976 853) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, 
spôsobom a na dobu platnos   defi novanými vo Vyhláseniach a súhlasoch Poistníka a Poisteného v čas   Poučenie o ochrane 
osobných údajov – NN spoloční prevádzkovatelia pre marke  ngové účely.   súhlasím    nesúhlasím

ČASŤ C: (vypĺňa fyzická osoba - podnikateľ)
Miesto podnikania (mesto/obec):   IČO: 



A.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 Poistník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje, že bol oboznámený s nasledovnými Poučeniami o ochrane osobných údajov:
Poisťovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov si v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OOÚ“) plní svoju informačnú povinnosť voči Poistníkovi, poistenému, pri-
poisteným deťom, oprávneným osobám, zástupcom fyzických alebo právnických osôb a prípadne iným dotknutým fyzickým 
osobám, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely uzavretia poistnej zmluvy a účely súvisiace s poisťovacou činnosťou 
(ďalej len „dotknuté osoby“) nasledovne: 
Totožnosť a kontaktné údaje Poisťovateľa sú uvedené v záhlaví poistnej zmluvy.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby Poisťovateľa: dpo@nn.sk
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Osobné údaje môžu byť predmetom prenosu do tretích kra-
jín, vrátane takých, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu osobných údajov podľa štandardov Európskej únie (EU). 
V takomto prípade bude dotknutá osoba o prenose informovaná prostredníctvom internetovej stránky Poisťovateľa s uve-
dením poskytnutých primeraných a vhodných záruk v súlade s aktuálnymi predpismi ochrany osobných údajov.
Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú; právo na opravu osobných údajov; 
právo na vymazanie; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo vzniesť námietku proti spracovaniu osob-
ných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania; právo na prenositeľnosť osobných údajov; právo podať 
sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak jej uplatne-
nie takéhoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúvania osobných údajov umožňuje Zákon o OOÚ.

Spracúvanie osobných údajov za účelom výkonu poisťovacej činnosti 
Účel spracúvania osobných údajov: výkon poisťovacej činnosti zo strany Poisťovateľa v zmysle zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťov-
níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“) na účely súvisiace s poisťovacou činnosťou, 
ako sú najmä: (i) uzavieranie poistných zmlúv a s tým súvisiace predzmluvné posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy na 
základe dokladov týkajúcich sa zdravotného stavu dotknutej osoby predložených dotknutou osobou alebo jej zástupcom; (ii) 
správa poistných zmlúv; (iii) likvidácia poistných udalostí; (iv) poskytovanie plnenia z poistných zmlúv; (v) ochrana a domáha-
nie sa práv Poisťovateľa; (vi) dokumentovanie činnosti Poisťovateľa; (vii) plnenie povinností a úloh Poisťovateľa podľa Zákona 
o poisťovníctve alebo podľa osobitných predpisov (napr. Zákon o AML a i.). Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou alebo 
jej zástupcom pre uvedený účel spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie poistnej zmluvy a jej následnú správu.
Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Poisťovateľa v zmysle § 78 Zákona 
o poisťovníctve v spojení s § 78 ods. 5 Zákona o OOÚ a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na plnenie poistnej zmluvy. 
Kategórie príjemcov osobných údajov: (i) osoby, ktorým poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov Poisťovateľom vyplý-
va z právnych predpisov, (ii) osoby, ktoré pre Poisťovateľa alebo v mene Poisťovateľa poskytujú služby a zabezpečujú činnosti 
v súvislosti s jeho predmetom podnikania; (iii) spolupracujúci externí audítori, advokáti/advokátske kancelárie, notári (iv) externé 
zaisťovne, (v) osoby poverené spracúvaním osobných údajov (sprostredkovatelia) ako je napríklad finančný agent, ktorý uzavretie 
poistnej zmluvy sprostredkoval, (vi) NN Group N.V., so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 52387534 a akákoľvek 
osoba, nad ktorou NN Group N.V. vykonáva kontrolu vrátane Poisťovne, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 
4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „NN DSS“) a NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 976 853 (ďalej len „NN DDS“) (ďalej spoločne len „spoločnosti skupiny NN Group“), pričom kontrolou sa rozumie kontrola 
podľa ustanovenia § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v platnom znení, (vii) Finančná inštitúcia, v prospech ktorej je poistné plnenie vinkulované.
Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou a doba nevyhnut-
ne potrebná na plnenie práv a povinností Poisťovateľa vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy, Zákona o poisťovníctve alebo 
osobitných predpisov, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnosti poistnej zmluvy.

Poučenie o ochrane osobných údajov – NN spoloční prevádzkovatelia:
Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov: Poisťovateľ, NN DSS a NN DDS.
Kontaktné miesto: dpo@nn.sk, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, klientska linka: 0850 111 464
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: spoloční prevádzkovatelia nezamýšľajú preniesť osobné údaje 
Poistníka, do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Účel spracúvania osobných údajov: marketingové spracúvanie osobných údajov, vrátane štatistického vyhodnocovania 
údajov pre potreby marketingu v telefonickom, písomnom (korešpondencia formou obyčajnej pošty, správy elektronickej 
pošty, formou služieb krátkych správ alebo iným obdobný spôsob) a osobnom styku s Poistníkom, ako aj realizácie ponúk 
produktového portfólia spoločných prevádzkovateľov.
Právny základ spracúvania: súhlas Poistníka. 
Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti a iné fyzické osoby, prostredníctvom ktorých boli 
získané osobné údaje pre účely marketingového spracúvania údajov; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek 
a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry; príjemcovia vykonávajúci IT servis/
podporu a IT development; príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemcovia vykonávajúci 
prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry; príjemcovia vykoná-
vajúci činnosti call centra a i.; spoločnosti skupiny NN Group.
Doba uchovávania osobných údajov: Súhlas sa udeľuje po dobu trvania poistného vzťahu a po dobu desiatich rokov od jeho 
zániku. Poistník je oprávnený odvolať súhlas aj pred ukončením doby uchovávania osobných údajov.
Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: Spoloční prevádzkovatelia vykonávajú profilovanie pre 
marketingové účely s osobnými údajmi poskytnutými v rámci poistnej zmluvy a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluv-
ného vzťahu, ako informáciami o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, 
ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných 
aspektov vzťahujúcich sa k Poistníkovi a následného poskytnutia ponuky vhodného produktu tak aby ponúkané produkty 
zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na to, aby 
sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú 
alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby boli zo strany 
spoločných prevádzkovateľov vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah v rámci profilo-
vania, práva vyjadriť svoje stanovisko, práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania. 

Vyhlásenia a súhlasy poistníka a poisteného
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Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú; právo na opravu osobných údajov; 
právo na vymazanie; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo na prenositeľnosť osobných údajov; právo 
podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať spoločným prevádzkovateľom alebo každému 
jednotlivo bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov: 
Predmetom dohody spoločných prevádzkovateľov je určenie zodpovednosti každého prevádzkovateľa za plnenie povinností 
a úloh podľa Zákona o OOÚ tak, že (i) predmetom dohody je určenie spoločných prostriedkov spracúvania a spoločný účel 
spracúvania osobných údajov dotknutých osôb – marketingové spracúvanie, (ii) kontaktným miestom pre dotknutú osobu 
je dpo@nn.sk, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, klientska linka: 0850 111 464, (iii) doba platnos-
ti dohody spoločných prevádzkovateľov: doba neurčitá, (iv) výkon práv dotknutej osoby budú spoloční prevádzkovatelia 
vykonávať spoločne, (v) povinnosti prevádzkovateľov poskytovať informácie, ktoré sa majú poskytovať dotknutej osobe 
pri získavaní osobných údajov bude poskytovať v prípade získavania osobných údajov dotknutej osoby na poistnej zmluve 
Poisťovateľa. Bez ohľadu na podmienky dohody však môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa 
a voči každému prevádzkovateľovi.

B. ĎALŠIE VYHLÁSENIA A SÚHLASY POISTNÍKA A POISTENÉHO
a)  Poistník a poistený podpisom tohto Dodatku vyhlasuje a potvrdzuje, že nie je osobou s osobitným vzťahom k Poisťovateľovi. 

Toto vyhlásenie poistníka a poisteného sa považuje za zopakované v deň zaplatenia poistného za ďalšie poistné obdobie. 
Pokiaľ poistník alebo poistený neuviedol pravdivé údaje ohľadom jeho osobitného vzťahu k Poisťovateľovi, poistná zmlu-
va je neplatná.

b)  Poistník a poistený podpisom tohto Dodatku vyhlasujú a potvrdzujú, že všetky informácie, ktoré každý z nich uviedol 
v tomto Dodatku a predložil Poisťovateľovi v súvislosti s týmto Dodatkom sú úplné, pravdivé a aktuálne ku dňu datovania 
tohto Dodatku; žiaden z nich neopomenul uviesť informáciu, ktorej uvedenie by spôsobilo, že iná informácia uvedená alebo 
predložená Poisťovateľovi v tomto Dodatku alebo v súvislosti s ním je neúplná, nepravdivá alebo zavádzajúca v akomkoľvek 
podstatnom ohľade.
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Obmedzený investor
Poistník alebo hlavný poistený, na ktorého sa vzťahujú niektoré z výluk a obmedzení v zmysle podmienok predaja podie-
lových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré tvoria podkladové aktíva 
finančného fondu, do ktorého poistník umiestňuje poistné alebo jeho časť.

Vysvetlivky

* Ide o informáciu podľa zákona č. 297/2008 Z. z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o AML“). Poisťovateľ má povinnosť 
spracúvať osobné údaje v rozsahu podľa zákona o AML za účelom predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej 
činnosti a financovania terorizmu.
a)  vymenovaným zamestnaním sa rozumie realitný maklér a tiež právnik/účtovník/daňový poradca, ktorý vykonáva čin-

nosť pre niektorú z osôb s predmetom podnikania uvedeným v nasledujúcom odseku
b)   vymenovaným podnikaním fyzických alebo právnických osôb sa rozumie advokát/advokátske služby, notár/notárske 

služby, účtovník/účtovné služby a daňové poradenstvo ako aj činnosť: zmenárne, aukčnej siene, herne, kasína, tipovacej 
kancelárie, realitnej kancelárie, veľkoobchodu/maloobchodu s alkoholom, tabakom, kávou, obchodu s drahými kameňmi 
alebo kovmi, obchodu so starožitnosťami, bazáru, záložne, autosalónu/autobazáru, siete čerpacích staníc, nočného pod-
niku, spoločnosti poskytujúcej ubytovacie/stravovacie služby, spoločnosti podnikajúcej v stavebníctve, výroba a predaj 
zbraní, podnikanie v oblasti virtuálnych mien.

 Väčšinový spoločník – majúci najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe.

Politicky exponovanou osobou sa podľa zákona o AML rozumie: 
1)  fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. Významnou verejnou funkciou je hlava štátu, 

predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný 
zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca najvyššieho správneho súdu, sudca 
ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prí-
padov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, 
predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, 
podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu, člen dvora audítorov 
alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených 
zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgá-
nu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, generálny prokurátor, námestník gene-
rálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského 
prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora, osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym 
významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo 
v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

2)  fyzická osoba, ktorou je: manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka 
osoby uvedenej v odseku 1), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie 
ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1), alebo rodič osoby uvedenej v odseku 1).

3)  fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klien-
ta ako osoba uvedená v odseku 1) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1), alebo klienta, ktorý bol zriadený 
v prospech osoby uvedenej v odseku 1).
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