ubezpieczenia

Numer wniosku/polisy/świadectwa uczestnictwa/certyfikatu

Formularz AML i rezydencji podatkowej
Dodatkowe oświadczenia Klienta

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („AML”), a także w celu wypełnienia
obowiązków nałożonych przez przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
(„FATCA”) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”*), AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
(„Towarzystwo”) zobowiązane jest do pozyskania od swoich Klientów poniższych informacji.
* Common Reporting Standard, tj. Wspólne Reguły Raportowania – reguły wymiany danych podatkowych między państwami opracowane przez OECD.

Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami.
Jeśli dane podane poniżej różnią się od uprzednio podanych, Towarzystwo dokona ich aktualizacji.
Formularz obowiązkowy jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy, dokupienie i wykup, jeśli ubezpieczający jest osobą prawną.
Dane Klienta (Ubezpieczającego)

Imię i nazwisko / Nazwa (firma)
PESEL
Adres zamieszkania/siedziby

NIP (osoba prawna)
Kod pocztowy

Miejscowość

/
Numer domu/lokalu

Ulica

Kraj

Osoba reprezentująca Klienta

1

Dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego/kuratora reprezentującego Ubezpieczającego będącego osobą fizyczną
Wypełnia przedstawiciel (np. pełnomocnik) Ubezpieczającego będącego osobą fizyczną.
Imię i nazwisko

D D M M R R R R
PESEL

Seria i numer dokumentu tożsamości

Data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

dowód osobisty
paszport
karta pobytu

Obywatelstwo
Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

polskie

inne

Adres zamieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

/
Numer domu/lokalu

Kraj

Dane przedstawiciela reprezentującego Ubezpieczającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną
Wypełniają osoby reprezentujące (np. członkowie zarządu) Ubezpieczającego będącego osobą prawną.
Imię i nazwisko

Rodzaj reprezentacji

D D M M R R R R
PESEL

Data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Imię i nazwisko

Rodzaj reprezentacji

D D M M R R R R
PESEL

Data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Beneficjent rzeczywisty2 (przez beneficjenta rzeczywistego typowo rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują nad Klientem
kontrolę albo mają na niego wpływ)
Uwaga: Osoba prawna lub jednostka organizacyjna zawsze posiada beneficjenta rzeczywistego. Są nimi zazwyczaj właściciele Klienta (więcej niż 25% udziałów, akcji) lub wyjątkowo – jeśli nie da się ich ustalić – osoby nim zarządzające.
Uwaga: Zazwyczaj Klient będący osobą fizyczną nie posiada innego beneficjenta rzeczywistego, jeśli jednak go posiada, podaje jego danej poniżej.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 444 440 000 zł – wpłacony w całości

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 1

Imię i nazwisko

Poniższe dane podaje Klient, jeśli je zna lub jeśli występują w dokumentach, np. w odpisie z KRS.

D D M M R R R R
PESEL

Seria i numer dokumentu tożsamości

dowód osobisty
paszport
karta pobytu

Data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

Obywatelstwo
polskie

inne

Adres zamieszkania
Kod pocztowy

Miejscowość

/
Numer domu/lokalu

Ulica

Kraj

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 2

Imię i nazwisko

Poniższe dane podaje Klient, jeśli je zna lub jeśli występują w dokumentach, np. w odpisie z KRS.

D D M M R R R R
PESEL

Seria i numer dokumentu tożsamości

dowód osobisty
paszport
karta pobytu

Data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

Obywatelstwo
polskie

inne

Adres zamieszkania
Kod pocztowy

Miejscowość

/
Numer domu/lokalu

Ulica

Kraj

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 3

Imię i nazwisko

Poniższe dane podaje Klient, jeśli je zna lub jeśli występują w dokumentach, np. w odpisie z KRS.

D D M M R R R R
PESEL

Seria i numer dokumentu tożsamości

dowód osobisty
paszport
karta pobytu

Data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

Obywatelstwo
polskie

inne

Adres zamieszkania
Kod pocztowy

Miejscowość

/
Numer domu/lokalu

Ulica

Kraj

Rezydencja podatkowa Klienta (Ubezpieczającego)
Osoba fizyczna (w tym prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej)
Wypełnia Klient będący osobą fizyczną kupujący produkt inwestycyjny, jeśli nie złożył oświadczenia na wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
Uwaga: Każdy wspólnik spółki cywilnej składa oświadczenie na odrębnym Formularzu w części Osoba fizyczna.
Oświadczam, że jestem podatnikiem w USA3 lub innym kraju poza Polską:  
Tak

(wypełnij dane poniżej)

Nie

(jeśli oznaczono „Nie”, wypełnianie pozostałych danych w części Osoba fizyczna nie jest wymagane)

Miejsce urodzenia:
Miejscowość

Lp.

1.

2.

3.

Kraj rezydencji
(wskaż wszystkie właściwe)

Kraj

Numer TIN4

Numer:
Kraj nie wydał TIN
Klient, który zaznaczył tę opcję
obowiązkowo podaje powód braku TIN.
Numer:
Kraj nie wydał TIN
Klient, który zaznaczył tę opcję
obowiązkowo podaje powód braku TIN.
Numer:
Kraj nie wydał TIN
Klient, który zaznaczył tę opcję
obowiązkowo podaje powód braku TIN.

Powód braku TIN4
(prosimy wpisać)

Osoba prawna/jednostka organizacyjna (wypełnia każdy Klient niebędący osobą fizyczną)
Ubezpieczający będący osobą prawną każdorazowo wypełnia oświadczenie FATCA i oświadczenie CRS, jeśli kupuje produkt inwestycyjny.
Uwaga: Spółka cywilna, kupując produkt inwestycyjny, wypełnia tylko Oświadczenie CRS.
Oświadczenie FATCA5
Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu ustawy FATCA (należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji):
1.

podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach6

2.

podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach7 (wypełnij dodatkowo „Formularz rezydencji beneficjenta”)

3.

podatnik w USA3 (będący Szczególną Osobą Amerykańską8)

4.

podatnik w USA3 (niebędący Szczególną Osobą Amerykańską8)

Numer TIN

Informacja obowiązkowa dla podatników w USA3

Oświadczenie CRS
A. Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany jest podatnikiem w innym kraju poza Polską:  
Tak
Lp.

(wypełnij dane poniżej)   
Kraj rezydencji
(wskaż wszystkie właściwe)

Nie (przejdź do punktu B)
Powód braku TIN4
(prosimy wpisać)

Numer TIN4

Numer:
Kraj nie wydał TIN
Klient, który zaznaczył tę opcję
obowiązkowo podaje powód braku TIN.

1.

Numer:
Kraj nie wydał TIN
Klient, który zaznaczył tę opcję
obowiązkowo podaje powód braku TIN.

2.

Numer:
Kraj nie wydał TIN
Klient, który zaznaczył tę opcję
obowiązkowo podaje powód braku TIN.

3.

B. Oświadczam, iż jestem:

Aktywnym NFE6   

Pasywnym NFE7 (wypełnij dodatkowo „Formularz rezydencji beneficjenta”)

Oświadczenie Klienta / osoby reprezentującej Klienta
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 („Towarzystwo”), moich danych osobowych
wskazanych w niniejszym formularzu oraz w innych dokumentach przekazanych Towarzystwu, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustaw wskazanych na
wstępie niniejszego formularza (FATCA, CRS oraz AML).
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Informacje dla Klienta
Zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w terminie 30 dni od ich zmiany oraz przyjmuję do wiadomości poniższe:
1) A XA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest administratorem i będzie przetwarzać dane osobowe podane wyżej, jak również zawarte w pozostałych dokumentach przekazanych Towarzystwu, w celu wypełnienia wymogów związanych z FATCA, CRS oraz AML, w tym dane te mogą zostać przekazane organom administracji.
2) AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ma prawo zweryfikować prawdziwość złożonych w powyższych sekcjach oświadczeń i zażądać złożenia przez Klienta dodatkowych
dokumentów.

D D M M R R R R
Podpis Klienta/osoby reprezentującej Klienta

1. Identyfikacja dotyczy:
a) przedstawiciela ustawowego/kuratora – w przypadku gdy Klient jest osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) pełnomocnika – w przypadku gdy w imieniu Klienta będącego osobą fizyczną działa osoba trzecia,
c) osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
2. Za beneficjenta rzeczywistego uznaje się, zgodnie z ustawą AML:
a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której
przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej
osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub
stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,
c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami
majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Podatnikiem w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) jest zawsze obywatel USA oraz inne osoby, które uzyskały status rezydenta podatkowego w USA – w razie
wątpliwości skontaktuj się z prawnikiem lub doradcą podatkowym.
4. TIN (Tax Identification Number) jest odpowiednikiem Numeru Identyfikacji Podatkowej w kraju rezydencji.
5. Jeśli Klient jest instytucją finansową lub Zwolnionym Uprawnionym Odbiorcą (definicja zgodna z ustawą FATCA, np. podmiot państwowy, organizacja międzynarodowa,
bank centralny, fundusz emerytalny), zamiast niniejszego formularza wypełnia formularz W8.
6. Definicje zgodnie z ustawą FATCA lub ustawą CRS. Najczęściej jest to Klient z siedzibą w Polsce, prowadzący działalność usługową, handlową lub wytwórczą (działalność
inna niż finansowa).
7. D efinicje zgodnie z ustawą FATCA lub ustawą CRS. Najczęściej jest to Klient z siedzibą w Polsce, którego dochody pochodzą w większości z działalności finansowej
(np. dywidendy, odsetki, zyski z różnic kursowych, zysk ze sprzedaży aktywów).
8. Definicje zgodne z ustawą FATCA. Nie jest Szczególną Osobą Amerykańską w szczególności podmiot notowany na giełdzie, podmiot zwolniony z podatku na podstawie
prawa USA. Szczególną Osobą Amerykańską jest najczęściej podmiot z siedzibą w USA.
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