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Čestné vyhlásenie k poistnej zmluve životného poistenia č. ................................. 

 

 
Dolupodpísaná / ý: ........................................................................ 
 
Rodné číslo: ..................................................... 
 
čestne vyhlasujem, že krajina mojej daňovej rezidencie je: 

    USA    TIN: .................................................................... 

 SR 

 Iná (uveďte aká): ................................................. 

 

Daňové identifikačné číslo: ................................. 

 Miesto narodenia: ............................................... 

 

Prílohy: 

 kópia zahraničného identifikačného dokladu 

 potvrdenie o daňovej rezidencii 

 

Zároveň sa zaväzujem, že budem Union poisťovňu, a.s. do 30 dní informovať 
o akejkoľvek zmene horeuvedených údajov. 

 

 

 

 

V ............................................, dňa ......................... Podpis: ...................................... 
 

 

 

 

  



 

Daňová rezidencia – vysvetľujúce informácie: 

 

Zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely 
správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Vyhláška 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami 
ukladajú finančným inštitúciám povinnosť oznamovať Finančnej správe Slovenskej 
republiky finančné účty (v prípade poisťovní poistné zmluvy) ich klientov, ktorí sú 
daňovými rezidentmi Spojených štátov amerických, členských štátov Európskej únie a 
štátov, ktoré sú zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 
viazaná na účely správy daní. 

 

Čestné vyhlásenie k poistnej zmluve životného poistenia týkajúce sa daňovej rezidencie 
Union poisťovňa, a.s. požaduje od tých klientov životného poistenia, u ktorých existuje 
možnosť, že by mohli byť daňovými rezidentami aj inej krajiny ako Slovenskej republiky, 
t.j. tých, ktorých trvalé bydlisko, resp. korešpondenčná adresa je iná ako v Slovenskej 
republike, ich kontaktné telefónne číslo je zahraničné, prípadne majú zahraničný 
bankový účet. 

Ak ste daňovým rezidentom inej krajiny ako Slovenskej republiky, uveďte prosím: 

• Vaše daňové identifikačné číslo (ak Vám bolo pridelené)  

K vyhláseniu prosím, priložte tieto prílohy: 

• potvrdenie o daňovej rezidencii, ktoré vydal príslušný orgán verejnej správy 
členského štátu alebo zmluvného štátu (ak bolo vydané) 

• kópiu platného identifikačného dokladu vydaného v krajine Vášho zahraničného 
pobytu. 

 

Vami vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie pošlite prosím na adresu 
sprava.zivot@union.sk (môžete aj poštou). Ak Vaše čestné vyhlásenie neobdržíme, 
Váš finančný účet oznámime Finančnej správe SR s údajmi, ktoré evidujeme teraz. 

Ak potrebujete podrobnejšie informácie, môžete nás kontaktovať na 
sprava.zivot@union.sk alebo telefonicky na 0850 003 333, zo zahraničia volajte na 
+421 2 2081 1811. 
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