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Prohlášení o daňovém rezidentství Z5112

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 / IČO (nemáte-li rodné číslo přiděleno, uveďte datum narození)

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

          
Obec Stát *

      

Daňové rezidentství pojistníka / příjemce plnění / jednající osoby

DIČ1 ve státě daňového rezidentství Stát daňového rezidentství *

          

V případě, kdy naplňujete tzv. US indicii, tj. z vámi uvedených údajů nebo informací známých pojišťovně 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 formulář Identifikace a základní kontrola klienta – fyzické osoby.

*  Pokud je nesoulad mezi státem, v němž máte evidovanou adresu trvalého bydliště/sídla společnosti, a státem daňového rezidentství, vysvětlete nesoulad  
v další části tohoto tiskopisu.

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 IČO:  

□ □     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):  

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897.



7691 (Z 5112) 05/2020Strana 2

Informace o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu 
Podpisem tohoto formuláře berete na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovává pojišťovna pro nezbytné plnění smlouvy a na základě svých 
oprávněných zájmů a pro splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Informace 
o zpracování vašich osobních údajů, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky, právo na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu 
Informace o zpracování osobních údajů v pojištění osob, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

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.
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