
Oświadczenie o statusie FATCA / CRS 
Osoba fizyczna 

Dotyczy: osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 
osób fizycznych wykonujących wolny zawód lub osób fizycznych będących 
wspólnikami spółek cywilnych (tylko w zakresie FATCA)

Numer wniosku / 
umowy

Numer    
roszczenia

I. Dane      Ubezpieczającego      Właściciela rachunku      Uposażonego  
Nazwisko i imiona

Data urodzenia D D M M R R R R PESEL Typ (DO / PA)  
dokumentu tożsamości

Seria i numer dowodu 
osobistego / paszportu

Data ważności dowodu 
osobistego / paszportu D D M M R R R R

Miejscowość  
urodzenia

Kraj  
urodzenia

Posiadane  
obywatelstwa Polska       USA       Prosimy wypełnić sekcję II, gdy wybrano odpowiedź USA. Inne    Jakie? 1. 2.

Kraj rezydencji  
podatkowej Polska       Inny       Prosimy wypełnić sekcję II i III poniżej w przypadku, gdy wybrano odpowiedź Inny.

Tel. stacjonarny z nr. 
kierunkowym kraju

Tel. komórkowy z nr. 
kierunkowym kraju

Adres zamieszkania Ulica Nr domu Nr mieszkania

Miejscowość Kod pocztowy Kraj

II. Oświadczenie o statusie FATCA

Oświadczam, że jestem podatnikiem USA              Nie      Tak     
Numer identyfikacji podatkowej w USA  
(Tax Identification Number – TIN) Prosimy uzupełnić w przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź Tak.

III. Oświadczenie o statusie CRS
Oświadczam, że jestem podatnikiem innego państwa niż Polska i USA   Nie      Tak    

Prosimy uzupełnić w przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź Tak.

a. Kraj rezydencji 
podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji 
podatkowej (Tax Identification Number – TIN) TIN nie został nadany 

b. Kraj rezydencji 
podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji 
podatkowej (Tax Identification Number – TIN) TIN nie został nadany 

c. Kraj rezydencji 
podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji 
podatkowej (Tax Identification Number – TIN) TIN nie został nadany 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w tym formularzu są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, poprawne i rzetelne.  

Ubezpieczający oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji niniejszych oświadczeń w zakresie statusu FATCA / CRS 
w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie utraciło ważność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji złożonego oświadczenia.
Towarzystwo jest zobowiązane do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania administracji podatkowej USA lub innemu właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych 
dotyczących rezydentów podatkowych USA lub innego państwa uczestniczącego (na podstawie oświadczenia, jak również w przypadku, gdy stwierdzono wobec takiej osoby przesłanki świadczące o zagranicznej 
rezydencji i nie zostały dostarczone wymagane dokumenty).

Oświadczenia w zakresie rezydencji podatkowej USA lub innego państwa gromadzone są na podstawie 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 oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie 
informacji podatkowych z innymi państwami. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ww. ustaw. Ubezpieczający ma prawo do dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania.

Miejscowość i data podpisania Podpis osoby składającej oświadczenie 

Objaśnienia
Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USADefinicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code). Najczęściej jest nim osoba fizyczna będąca obywatelem USA (również 
w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa) lub posiadająca prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta) lub która dokonała wyboru amerykańskiej 
rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA lub przebywała w USA przez około pół roku w okresie roku bieżącego i dwóch poprzedzających lat. 

Przez państwo uczestniczącepaństwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła 
porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o  rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła 
porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których 
mowa w lit. b-c, określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.
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NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06; wysokość kapitału zakładowego: 21.490.000,00 złotych, wpłacony w całości, działające na 
podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1990 roku. 
NNLife TUnŻiR S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
NNLife TUnŻiR S.A. jest spółką z Grupy NN. 
Strona internetowa Towarzystwa: www.nnlife.pl/zycie, Telefoniczne Centrum Informacji: tel. +48 22 523 50 70, e-mail: lifeinfo@nn.pl


