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Prohlášení o skutečném vlastnictví a daňovém domicilu
Declaration of beneficial ownership and tax residency

Jméno a příjmení
Name and surname
Rodné číslo, popř. datum narození, neníli rodné číslo přiděleno- birth number (or
date of birth if there is no birth number)
Adresa trvalého pobytu
Address of permanent residency
Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji:
• že jsem daňovým rezidentem v ……………………………………..
• že jsem skutečným vlastníkem všech příjmů, které mi plynou, že tyto příjmy jsou považovány za
můj příjem dle daňového práva státu ve kterém jsem daňovým rezidentem.
I hereby declare that
• I am tax resident of ………………………………………………………..
• I am beneficial owner of all my income and that the income is considered as my income under
the tax legislation of the state of my residency.
Toto prohlášení vydávám na dobu neurčitou. V případě, že by se výše uvedené skutečnosti změnily,
zavazuji se o změnách Citibank Europe plc, organizacni slozka neprodleně informovat.
I certify the above for indefinite time period. I hereby commit to inform Citibank Europe plc, organizacni
slozka about any changes to the above without delay.
Zavazuji se nahradit škody, které Citibank Europe plc, organizacni slozka vznikly v důsledku neplatnosti
výše uvedeného prohlášení.
I hereby commit to reimburse any losses incurred by Citibank Europe plc, organizacni slozka as a result
of non-validity of the above Declaration.
Souhlasím s tím, aby Citibank Europe plc, organizační složka pořídila a uchovávala kopii mého
občanského průkazu.
I agree with making a copy of my Identification Card or another identity verification document and
providing this copy to the Bank.
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Prohlášení o skutečném vlastnictví a daňovém domicilu
Declaration of beneficial ownership and tax residency

Podpisem tohoto formuláře výše uvedená osoba souhlasí s tím, že Citibank Europe plc je v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů) oprávněna shromažďovat a
zpracovávat jejich osobní údaje, včetně rodného čísla a data narození uvedeného v tomto formuláři, a
dále se zavazuji a souhlasí s tím, že Citibank Europe plc umožní provádět její povinnost ověřit totožnost
dané osoby v souladu s příslušnou platnou právní úpravou.

By their signature on this form the above authorized person agree that Citibank Europe plc in accordance
with the Act No. 101/2000 Coll., as amended (the Personal Data Protection Act), is authorised to collect
and process their personal data including their birth number and/or date of birth stated on this form and
that, furthermore, these individuals undertake and agree to provide Citibank Europe plc with necessary
co-operation so that Citibank Europe plc may perform its duty to duly verify the identity pursuant to
applicable laws.

V / In ___________________________________ datum / date ________________

___________________________________
Podpis / Signature
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