Imię i nazwisko Klienta		

........................................................................................................................................................................................

Numer Klienta		
......................................................................................................

Upoważniam Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 („Bank”), do przekazania moich danych
osobowych zawartych w treści dokumentu W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification), obejmujących moje imię,
nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (Tax-ID-Number/Social-Security Number) dane adresowe, jak również pozostałych danych niezbędnych
do sporządzenia przez Bank formularza typu 1099, obejmujących numer rachunku, saldo lub wartość rachunku, walutę rachunku, charakter
wpłat na rachunek (np. dywidendy, odsetki, dochody ze zbycia lub umorzenia aktywów) oraz na dalsze, coroczne przekazywanie tych danych
do Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (Internal Revenue Service - IRS), w celu i zakresie niezbędnym do wykonania przeze mnie
oraz Bank przepisów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki.Oświadczam, że zgody udzieliłem dobrowolnie i poinformowano mnie o:
•
•

możliwości cofnięcia zgody;
ryzyku wynikającym z faktu, że IRS nie jest objęty decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych,
a w konsekwencji - braku gwarancji odpowiednich zabezpieczeń moich danych osobowych w związku z ich przekazaniem do IRS;
możliwości uzyskania kopii przekazanych danych za pośrednictwem Banku.

•

I hereby authorize Bank Handlowy w Warszawie S.A. with registered address in Warsaw at 16 Senatorska Street to forward my personal
details contained in the W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) form, including my full name, Tax ID Number,
address as well as other data required to create by the Bank the 1099 form, such as my account number, account balance amount or value,
account currency, type of payments made into my account (dividends, interest, income from sale or redemption of assets), and to further
provide the data on an annual basis to the US Internal Revenue Service for the purpose and in the scope necessary to meet by myself and
the Bank the tax obligations of the United States of America.
I hereby declare that the above consent has been provided by me voluntarily and I have been informed of:
•
•

possibility to withdraw my consent;
risk stemming from the fact that IRS is not subject to the decision of the European Commission whether the provided data are
appropriately protected and therefore, lack of guarantee that my personal details will be sufficiently protected in connection with
their forwarding to IRS;
possibility to obtain a copy of the forwarded data through the Bank.

•

TAK/YES

NIE/NO

Podpis i data / Signature, data:

………………………………........................................................………………..

Wypełnia Bank:

...................................................................

Data

....................................................................................................................................................				....................................................................................................................................................

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy
stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.
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Podpis doradcy									Pieczątka odddziału

