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Prohlášení o daňovém rezidentství Z2112

K nabídce/pojistné smlouvě číslo 
Povinnost vyplnit tento formulář mají všechny osoby (fyzické, právnické či bez právní subjektivity), které mají trvalé bydliště/sídlo společnosti nebo daňové rezidentství 
mimo území ČR.

Pojistník / příjemce plnění / jednající osoba 

Příjmení, jméno, titul / Obchodní firma: 

    
Rodné číslo* / IČ

Adresa trvalého bydliště/Sídlo společnosti
Ulice Č.p. PSČ

          
Obec Stát **

      
DIČ1 ve státě daňového rezidentství Stát daňového rezidentství **

      

* Nemáte-li rodné číslo přiděleno, uveďte datum narození.
**  Pokud je nesoulad mezi státem, v němž máte evidovanou adresu trvalého bydliště/sídla společnosti, a státem daňového rezidentství, vysvětlete nesoulad  

v části I tohoto tiskopisu.

V případě, kdy naplňujete tzv. US indicii, tj. z vámi uvedených údajů nebo informací známých pojistiteli vyplývá, že vy nebo váš zástupce:
•	 jste	/	je	občanem	nebo	daňovým	rezidentem	USA,
•	 máte	/	má	místo	narození	v	USA,
•	 máte	/	má	telefonní	číslo	USA	(tj.	začínající	předčíslím	001	nebo	+1),	vyplňte údaje v části II na 2. straně tiskopisu.

I. Vysvětlení nesouladu mezi státem, v němž máte evidovanou adresu trvalého pobytu a státem vašeho daňového rezidentství: 
Zaškrtněte jednu či více ze 4 navržených možností odpovídajících vaší situaci. 

1. Zaškrtněte některou z podvariant a vyplňte požadované údaje. 
□     Ve státě evidovaného daňového rezidentství mám bydliště (vlastní či pronajatý byt/dům apod.), které mi slouží pro dlouhodobé bydlení, a mám úmysl se 

v něm zdržovat dlouhodobě, a to: 

 □   na kontaktní adrese, která byla uvedena v nabídce pojistné smlouvy 

 □   na této adrese: Obec:  Ulice:  Č.p.:  PSČ: 

2. Zaškrtněte jednu či více podvariant bodu b). 
     Ve státě evidovaného daňového rezidentství mám středisko svých životních zájmů, tedy v něm uplatňuji současně: 
  a) jednak své osobní vztahy (rodinné, partnerské, společenské) a 
  b) vedle osobních vztahů i své hospodářské vztahy, a to: 

□ □    výkon zaměstnání u zaměstnavatele:  Obec:  

□ □    výkon podnikatelské činnosti pod IČ:  

□ □     výkon jiných hospodářských vztahů (uveďte konkrétně):  

3.□     Ve státě evidovaného daňového rezidentství se obvykle zdržuji alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, ať již souvisle nebo v několika obdobích. 

4.□     Ke státu evidovaného daňového rezidentství mám jinou vazbu, která odůvodňuje moje daňové rezidentství v tomto státě, a to (uveďte konkrétně):  

 

 

Datum

  
            podpis

Pojišťovna	České	spořitelny,	a.s.,	Vienna	Insurance	Group,	náměstí		Republiky	115,	Zelené	Předměstí,	530	02	Pardubice,	IČ:	47452820.	Datum	zápisu	v	OR	vedeném	KS	v	Hradci	Králové	1.	10.	1992	v	oddílu	B	a	vložce	855.
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II. Doplňující informace o osobách se vztahem k USA

Vyplnění a doložení čísla TIN, pokud vám bylo přiděleno, je pro účely tohoto prohlášení povinné.

A. Vyplňuje každá osoba, která potvrzuje USA jako stát svého daňového rezidenství

 Americká (US) osoba  doloženo	formulářem	W-9

Daňové identifikační číslo (TIN)1: 

Vyplňte	v	případě,	kdy	v	rámci	pojistné	smlouvy	nebo	své	žádosti	poskytnuté	pojistiteli	potvrzujete,	že	jste	daňovým	rezidentem	USA	a	doložte	vyplněný	formulář	W-9.

B. Vyplňuje osoba, která splňuje některou z US indicií, ale je daňovým rezidentem jiného státu než USA

 Neamerická (NON-US) osoba Rezident státu:   doloženo	formulářem	W-8BEN

Daňové identifikační číslo (DIČ)1: 

Vyplňte v případě, že
•	 	jste	daňovým	rezidentem	jiného	státu	než	USA,	ale	v	rámci	pojistné	smlouvy	nebo	své	žádosti	postoupené	pojistiteli	chybně	prohlásíte,	že	jste	daňovým	

rezidentem	USA
•	 splňujete	některou	z	US	indicií	a	současně	prohlásíte,	že	jste	daňovým	rezidentem	jiného	státu	než	USA
a	doložte	vyplněný	formulář	W-8BEN.

Pojišťovna	zpracovává	osobní	údaje	z	tohoto	formuláře	pro	splnění	právní	povinnosti	vyplývající	ze	zákona	č.	164/2013	Sb.,	o	mezinárodní	spolupráci	při	správě	daní,	
tedy pro určení státu vašeho daňového rezidentství a vašeho daňového identifikačního čísla a pro další nakládání s těmito údaji v souladu s tímto zákonem.

Datum

  
            podpis

1   Daňové identifikační číslo (DIČ nebo TIN) je jednoznačná identifikace daňového subjektu, která se uvádí při komunikaci s finanční správou ve státě vašeho 
daňového rezidentství.

 


