
Vyhlásenie k zahraničnému statusu  
a daňovej rezidencii poistníka
Meno a priezvisko poistníka: 
Dátum narodenia:   Miesto narodenia: 
Štát narodenia:   Štátne občianstvo: 
Číslo poistného návrhu/Číslo poistnej zmluvy: 
Adresa trvalého pobytu (mesto, PSČ, štát): 

Korešpondenčná adresa  (mesto, PSČ, štát): 

Prehlásenie poistníka:
Vzhľadom k tomu, že som v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy uviedol (prosím, zaškrtnúť zodpovedajúce):
£ že je moja adresa trvalého pobytu alebo moja korešpondenčná adresa v zahraničí;
£ že som sa narodil v zahraničí;
£ že som štátnym občanom iného štátu ako je Slovenská republika;
£ že používam zahraničné telefónne číslo; resp.
£ Inú indíciu, nasvedčujúcu, že by som mohol byť daňovým rezidentom v zahraničí, a to (prosím doplňte):
 
 
 

£  Týmto potvrzujem, že som daňovým rezidentom (platiteľ dane z príjmov) iba a výhradne v Slovenskej republike, kde 
sa trvalo zdržujem, odkiaľ výlučne plynú moje príjmy, a kde výhradne platím daň z príjmov, a teda nie som daňovým 
rezidentom v zahraničí. 

£ Týmto potvrzujem, že som daňovým rezidentom (platiteľom daní) iba a výhradne v nasledovných štátoch*:
 Štát     Daňové identifikačné číslo (DIČ/TIN)
  
  
  
  
  
  
 * v prípade daňovej rezidencie USA (vrátane prípadu, ak sa klient narodil v USA, resp. je občanom USA) pe potrebné vyplniť a doložiť aj tlačivo W9.

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch 
Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“).

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk v časti Pre 
klientov/Informácie pre klientov.
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Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje v tomto formulári sú úplné, správne a pravdivé. Ďalej prehlasujem, že: 

-  som daňovým rezidentom (platiteľom dane z príjmov) iba v tých štátoch, ktoré uvádzam vyššie;

-  v prípade, že návrh na uzavretie poistenia predkladá právnická osoba, som oprávnený konať v mene tejto právnickej 
osoby a táto právnická osoba, v mene ktorej konám, je daňovým rezidentom (platiteľom dane z príjmov) iba a výhradne 
v tých štátoch, ktoré sú uvedené vyššie;

-  v prípade zmeny akýchkoľvek údajov vrátane zmeny daňovej rezidencie, bezodkladne, najneskôr do 30 dní,  o tom 
upovedomím poisťovateľa;

-  beriem na vedomie, že poisťovateľ spracúva vyššie uvedené osobné údaje vrátane daňového identifikačného čísla 
a ďalších údajov týkajúcich sa mojej daňovej rezidencie, uvedených v tomto formulári výhradne za účelom zistenia, 
či mu vzniká zákonná povinnosť oznámiť poistníka ako tzv. majiteľa účtu Špecializovanému finančnému úradu, ako 
správcovi dane, prípadne za účelom splnenia tejto povinnosti. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných 
údajov poisťovateľom sú dostupné na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk v časti: https://www.metlife.sk/pre-
klientov/klientsky-servis/informacie-pre-klientov/

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch 
Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“).

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk v časti Pre 
klientov/Informácie pre klientov.
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Číslo návrhu 

Podpis poistníka 

V:    Dňa:  
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