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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

FATCAשאלון

חותמת ותאריך קבלה בחברה

א.  פרטי בעל הפוליסה

מספר "זיהוי"/"דרכון/ח.פ."שם בעל הפוליסה

 מיקודישוב  מס' דירה מס' בית רחובכתובת: 

(W8BENE לא  )העבר: טופס 1 ( W9כן  )העבר: טופס1 האם הנך תאגיד אמריקאי או תאגיד שהתאגד בארה"ב? 

)IRS(.ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאיתW8  ,W9טפסיבמקרה בו בעל הפוליסה הינו תאגיד או חבר בני אדם.*

האם אתה אזרח ארה"ב?
לא1 כן1

האם אתה תושב ארה"ב לצרכי מס?
 לא 1כן1 

מלא על כל פרטיו, W9אם סימנת "כן" בסעיפים 1 ו-2 )באחד מהסעיפים או בשניהם( נא צרף טופס 
)US TIN(הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצורכי מס ארה"ב

 )IRS(.ניתן להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאיתW9טופס

אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן. 

מספר מזההשם החותםתאריך
חתימת

בעל הפוליסה

טפסים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה.

ב.  פרטי המבוטח

מספר "זיהוי"/"דרכון/ח.פ."שם בעל הפוליסה

 מיקודישובמס' דירהמס' ביתרחובכתובת:

(W8BENEלא  )העבר: טופס1(W9כן  )העבר: טופס 1 האם הנך תאגיד אמריקאי או תאגיד שהתאגד בארה"ב? 

)IRS(.ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאיתW8  ,W9טפסיבמקרה בו בעל הפוליסה הינו תאגיד או חבר בני אדם.*

האם אתה אזרח ארה"ב?
לא1כן1 

האם אתה תושב ארה"ב לצרכי מס?
לא 1 כן1

מלא על כל פרטיו, W9אם סימנת "כן" בסעיפים 1 ו-2 )באחד מהסעיפים או בשניהם( נא צרף טופס
)US TIN(הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצורכי מס ארה"ב

)IRS(.ניתן להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאית  W9טופס

אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן. 

חתימת מבוטח מספר מזהה שם החותםתאריך

טפסים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה.

ג.  פרטי מוטב בלתי חוזר

מספר "זיהוי"/"דרכון/ח.פ."שם מוטב בלתי חוזר

מיקודישובמס' דירהמס' בית רחובכתובת:

( W8BENEלא  )העבר: טופס1(W9כן  )העבר: טופס 1האם הנך תאגיד אמריקאי או תאגיד שהתאגד בארה"ב? 

)IRS(.ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאית W8  ,W9טפסיבמקרה בו בעל הפוליסה הינו תאגיד או חבר בני אדם.*

האם אתה אזרח ארה"ב?
 לא1כן1

האם אתה תושב ארה"ב לצרכי מס?
לא1כן1 

 מלא על כל פרטיו, W9אם סימנת "כן" בסעיפים 1 ו-2 )באחד מהסעיפים או בשניהם( נא צרף טופס
 )US TIN(הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצורכי מס ארה"ב

)IRS(.ניתן להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאיתW9טופס

אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן. 

מספר מזהה שם החותםתאריך
חתימת מוטב

בלתי חוזר

טפסים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה.
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