DATA KHUSUS TERKAIT
KEWAJIBAN PAJAK NEGARA AMERIKA SERIKAT
1. Khusus Terkait Kewajiban Pajak Negara Amerika Serikat:
Jawaban di bawah ini adalah benar dan tepat:
Apakah Saya/Kami ber ndak untuk dan atas nama, seorang Warga Negara Amerika Serikat, menjadi Warga Negara Amerika
Serikat, bermukim di Negara Amerika Serikat untuk tujuan pajak penghasilan federal Negara Amerika Serikat atau warga asing yang
bermukim di Negara Amerika Serikat (yaitu yang disebut pemegang kartu hijau Negara Amerika Serikat), apakah Saya/Kami nggal
atau dak nggal di luar wilayah Negara Amerika Serikat? Jika Saya/Kami adalah badan hukum, apakah Saya/Kami memiliki dana,
yang mengendalikan transaksi, yang memberkan kuasa atas terjadinya transaksi atas Polis Saya/Kami dengan PT FWD Life
Indonesia ("FWD Life") dan/atau yang memegang 10% atau lebih kepen ngan langsung atau dak langsung atas diri Saya/Kami
yang adalah Warga Negara Amerika Serikat, penduduk atau badan hukum Negara Amerika Serikat (beneﬁcial owner).
Ya (dan Saya/Kami dengan ini memberikan kepada FWD Life Pernyataan Kepatuhan atau Formulir IRS W 9 Saya/Kami)
Tidak
2. Pernyataan dan Kuasa
Saya/Kami dengan ini mengijinkan FWD Life untuk menggunakan, mengungkapkan atau memberikan informasi atau keterangan
apapun mengenai Saya/Kami yang diperoleh atau disimpan oleh FWD Life (sesuai yang tercantum dalam SPAJ ini atau sarana lain)
kepada pihak-pihak lain di dalam maupun di luar negeri dalam rangka kepatuhan atas hukum yang berlaku atau yang memiliki
hubungan kerjasama dengan FWD Life termasuk dak terbatas dalam rangka pengajuan SPAJ ini, pembayaran klaim, pelayanan,
pemasaran produk lain kepada Saya/Kami.
3. Pernyataan Kepatuhan Khusus Terkait Kewajiban Pajak Negara Amerika Serikat:
a. Saya/Kami memahami bahwa FWD Life dan/atau aﬁliasinya diwajibkan untuk patuh terhadap kewajiban-kewajiban dari
undang-undang, pedoman, perintah dan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan hukum lokal yang berlaku di Indonesia
ataupun hukum asing termasuk Undang-Undang Kepatuhan Pajak Rekening Luar Negeri Amerika Serikat (Foreign Account Tax
Compliance Act of the United States of America (FATCA)) atau perjanjian-perjanjian atas publik, peradilan, perpajakan,
pemerintahan dan/atau pihak berwenang lainnya, termasuk Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat ("Otoritas") yang
berlaku di berbagai yurisdiksi termasuk di Indonesia sebagaimana diundangkan beserta perubahannya dari waktu ke waktu
("Kewajiban Hukum").
b. Saya/Kami setuju untuk mengungkapkan, memberitahukan atau menyediakan FWD Life dengan informasi atau data atas diri
Saya/Kami baik pada saat pengajuan maupun pada saat perubahan atau waktu lain khususnya, yang berkaitan dengan
kewarganegaraan/tempat pendirian, status pajak/perubahan domisili pajak Saya/Kami menjadi wajib pajak di lebih dari satu
negara dan dalam waktu tertentu sebagaimana disyaratkan untuk diungkapkan kepada Otoritas manapun.
c. Saya/Kami juga setuju untuk menyediakan FWD Life dengan bantuan yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan FWD Life
untuk memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kewajiban Hukum tentang diri Saya/Kami atau Polis
Saya/Kami.

Tandatangan Pemegang Polis/Beneﬁcial Owner

(__________________________)
Nama Jelas

