
1. ÄR DU EN PERSON I POLITISK UTSATT STÄLLNING (PEP), DET VILL SÄGA HAR DU ELLER HAR DU TIDIGARE HAFT EN  
    HÖGRE POLITISK POST ELLER STATLIG BEFATTNING?
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81
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KOMPLETTERANDE KUNDKÄNNEDOM (PEP)

Om ja, ange vilken titel du har/har haft.

2. ÄR DU NÄRA MEDARBETARE ELLER FAMILJEMEDLEM TILL EN PERSON I POLITISK UTSATT STÄLLNING?

Om ja, på vilket sätt är du närstående eller medarbetare till en person i politisk utsatt ställning? 

Om ja, ange vilket av följande yrken/roller du har/har haft.

Vill du läsa mer om vad som avses med person i politisk utsatt ställning, se coop.se/Betalkort-och-bank/PEP

Ja Nej        Om nej, fortsätt till fråga 2

Nej        Om nej, fortsätt till fråga 3Ja

Om ja, ange vilket av följande yrken/roller din närstående eller medarbetare har/har haft.

Om ja, ange namn, personnummer och vilken titel din närstående  eller medarbetare har/har haft. 

3. UNDERSKRIFT

Namn

Namn

Ort och datum

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) Om saknas ange födelsedatum, ÅÅMMDD)

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) Om saknas ange födelsedatum, ÅÅMMDD)

Titel

Titel

Underskrift

     Härmed intygar jag att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta och jag förbinder mig att meddela MedMera bank om uppgifterna förändras.

Statschef

Statschef

Regeringschef

Regeringschef

Minister, vice eller biträdande minister

Minister, vice eller biträdande minister

Parlamentsledamot/Riksdagsledamot

Parlamentsledamot/Riksdagsledamot

Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol 
eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut 
endast undantagsvis kan överklagas

Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol 
eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut 
endast undantagsvis kan överklagas

Ledamot i styrelse för politiskt parti i 
riksdagen eller motsvarande

Ledamot i styrelse för politiskt parti i 
riksdagen eller motsvarande

Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet

Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet

Ledamot i centralbanks styrande organ

Ledamot i centralbanks styrande organ

Ambassadör/Diplomatiskt sändebud

Ambassadör/Diplomatiskt sändebud

Beskickningschef

Beskickningschef

Högre officerare i försvarsmakten

Högre officerare i försvarsmakten

Ingår i statsägt företags förvaltnings-, 
lednings-, eller kontrollorgan

Ingår i statsägt företags förvaltnings-, 
lednings-, eller kontrollorgan

Befattning på hög nivå inom EU

Befattning på hög nivå inom EU

Ledningsfunktion i en internationell 
organisation

Ledningsfunktion i en internationell 
organisation

Make/maka/reg. partner Sambo Barn Nära förbindelse

Barns make/maka/reg. partner Förälder Känd medarbetare
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