Čestné prohlášení a souhlas s poskytováním
údajů k individuální smlouvě

Daňový a pobytový nerezident
Číslo návrhu smlouvy/
smlouvy

Čestné prohlášení a souhlas s poskytováním údajů daňového a pobytového nerezidenta pro výše uvedenou individuální smlouvu (dále jen „Smlouva”) uzavřenou s:
UNIQA investi ní spole ností, a.s. / AXA životní pojišťovnou a.s. ( len skupiny UNIQA Insurance Group) / UNIQA penzijní spole ností, a.s., (dále jen „Spole nost“)

Klient
Příjmení, jméno, titul/Obchodní firma

Rodné íslo/IČO

Místo narození

Telefon

Pobytová rezidentura
Trvalý pobyt/Sídlo – Adresa
Přechodný pobyt – Adresa
Daňová rezidentura
Stát daňové rezidentury
DIČ vyplňte pouze v případě pokud bylo přiděleno:

DIČ

Kód státu, který DIČ vydal

K estnému prohlášení a souhlasu s poskytováním údajů k individuální smlouvě Daňový a pobytový nerezident přiložte kopii dokladu totožnosti.

Čestné prohlášení a souhlas s poskytováním údajů
Klient tímto estně prohlašuje:
Všechny finan ní prostředky investované (zaplacené jako investice/pojistné/příspěvek na penzijní spoření) nyní i v budoucnu
na základě této Smlouvy pocházejí z legálních zdrojů.

Ne

Ano

Všechny finan ní prostředky investované (zaplacené jako investice/pojistné/jako příspěvek na penzijní spoření) nyní i v budoucnu
na základě této Smlouvy byly před uhrazením řádně zdaněny ve státě původu, tedy byly a budou sou ástí podaného daňového přiznání
k příslušnému daňovému úřadu v souladu s právní úpravou státu, kterého je klient daňovým rezidentem.

Ne

Ano

Zároveň klient tímto uděluje Spole nosti svůj výslovný souhlas s předáním svých osobních údajů a ostatních informací týkajících se výše uvedené Smlouvy daňovým, i dalším
státním úřadům do zemí, ve kterých je daňovým rezidentem, nebo kde má daňové závazky v případě poskytování sou innosti, v souladu s právními předpisy platnými na území
České republiky, a to za ú elem vypořádání daňových povinností.
V případě, že na základě jakýchkoli legislativních požadavků platných v zemi, v níž je klient daňovým rezidentem, nebo kde má daňové závazky, bude Spole nost povinna
provádět srážku daně z jakékoliv transakce zrealizované ve prospěch klienta, klient souhlasí s uvedeným srážením a snížením ástky vyplacené v jeho prospěch o sraženou ást.
V případě, pokud identifika ní údaje klienta poskytnuté Spole nosti nebudou v souladu s požadavky relevantního daňového úřadu, nebo jiného úřadu země pobytu klienta, nebo
země, v níž je daňovým rezidentem nebo v níž má daňové závazky, nebo klient Spole nosti neposkytne správné relevantní údaje, souhlasí, aby Spole nost ukon ila Smlouvu
v souladu s platnou legislativou, a to po vypršení 30denní lhůty dodate né výzvy.
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Podpisy
Datum podpisu

Místo podpisu

Podpis klienta

Za klienta podepisuje toto čestné prohlášení stejná osoba, která podepsala návrh smlouvy/smlouvu.

UNIQA investi ní spole nost, a.s., IČO: 64 57 90 18, spole nost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462
AXA životní pojišťovna a.s. ( len skupiny UNIQA Insurance Group), IČO: 61 85 95 24, spole nost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2831
UNIQA penzijní spole nost, a.s., IČO: 61 85 98 18, spole nost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692
Kontaktní adresa: Úzká 488/8, 602 00 Brno, Česká republika; Sídlo spole nosti: Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika
AXA linka: +420 292 292 292, e-mail: info@axa.cz, www.axa.cz
UNIQA linka +420 488 125 125. e-mail: info@uniqa.cz, www.uniqa.cz

