CRS Additional Questionnaire
“The Common Reporting Standard (CRS), is a tax information exchange standard developed by the Organization
for Economic Co-operation and Development (“OECD”) and approved on 15 July 2014. CRS defines a minimum
standard for governments to obtain account related information from financial institutions and automatically
exchange that information with partner jurisdictions on an annual basis”.

P.O. Box 371916, Dubai, United Arab Emirates
Tel +971 4 415 4444, Fax +971 4 415 4445

To be completed and signed by the Applicant.

Confidential Information
Application No.

Policy No.

Application Date D D M M Y

Y

Y

Y

Policy Owner/Applicant
First name

Middle name

				 Last name

Questions*:
1.

Did you obtain residence rights under a Citizenship by Investment (CBI)/Residence by Investment (RBI) Scheme?*
If ‘Yes’ write type of Scheme below ......................................................................................................................................................................................

YES

NO

2.

Do you hold residence rights in any other country?* If ‘Yes’ Please mention country name below .........................................

YES

NO

3.

In which jurisdiction(s) have you filed personal income tax returns during the previous year?*
Please add country name. If you didn’t file income tax returns in any country please mention not applicable.

*All questions are mandatory to answer.

I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder’s
relationship with MetLife setting out how MetLife may use and share the information supplied by me.
I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to
the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or
countries/jurisdictions in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.
I certify that I am the Account Holder (or am authorized to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.

Declaration
I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.
I undertake to both advise MetLife of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in the application
or in this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide MetLife with a suitably updated selfcertification and Declaration, within 90 days of such change in circumstances.

Signature
Full Name in his / her own handwriting

Name		
Dated at

City

Country

x
on this D

Signature
D

day of M

M

20

Y

Y

Note: If you are not the Account Holder please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also
attach a certified copy of the power of attorney.

Capacity: * _________________________________________________

American Life Insurance Company is a MetLife, Inc. Company
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استبيان إضافي حول معيار اإلبالغ المشترك
معيار اإلبالغ المشترك ( )CRSهو معيار لتبادل المعلومات الضريبية طورته منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية (“ )”OECDوتم اعتماده في  ١٥يوليو  .2014يضع معيار
اإلبالغ المشترك ً
حدا أدنى للمعلومات الضريبية التي يمكن أن تحصل عليه الحكومات من
المؤسسات المالية والتبادل التلقائي لتلك المعلومات مع الدول الشريكة على أساس سنوي.

ص.ب 371916 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
تليفون  ،٠٤ ٤١٥ ٤٥٥٥فاكس ٠٤ ٤١٥ ٤٤٤٥

َّ
ويوقع بمعرفة مقدم الطلب
ُيمأل
المعلومات السرية
تاريخ الطلب

رقم بوليصة التأمين

رقم الطلب

ي

ي

ش

ش

س

س

س

س

صاحب البوليصة/مقدم الطلب
االسم األوسط

االسم األو ل

االسم األخير

األسئلة*:
.١

هل حصلت على حقوق اإلقامة بموجب برنامج الحصول على الجنسية عن طريق االستثمار ( /)CBIاإلقامة عن طريق االستثمار ()RBI؟*
إذا كانت اإلجابة “نعم” ،اذكر نوع البرنامج أدناه ..................................................................................................................................................................................

.٢

هل لديك حق اإلقامة في أي دولة أخرى؟* إذا كانت اإلجابة “نعم” ،يرجى ذكر اسم الدولة أدناه ..........................................................................................

.3

في أي والية (واليات ) قضائية قدمت إقرارات ضريبة الدخل الشخصية خالل العام السابق؟ *
رجاءً إضافة اسم الدولة .إذا لم تكن قد قدمت إقرارات ضريبة الدخل في أي دولة ،يرجى ذكر أن هذا البند ال ينطبق.

نعم

ال

نعم

ال

*يلزم اإلجابة على جميع األسئلة.
أﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ أﺗﻔﻬﻢ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﺘﻼﻳﻒ« واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺔ
.اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﺘﻼﻳﻒ« .
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ
ﻛﻤﺎ أﻗﺮ ﺑﺄﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب وأي ﺣﺴﺎب /ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب ،وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ أو ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻷﻏﺮاض ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻤ ً
ﻼ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ).اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وأﺷﻬﺪ ﺑﺄﻧﻨﻲ أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب) أو مُ ﺧﻮ� ل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب (ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺴﺎب/اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج

إقرار
أقر بأن جميع اإلفادات المقدمة في هذا اإلقرار  -على حسب علمي -صحيحة وكاملة .
ً
يوما بأي تغيير في الظروف التي من الممكن أن تؤثر في حالة اإلقرار الضريبي لصاحب الحساب ُ
المعرَّ ف في الجزء  1من هذا النموذج ،أو التي
أتعهد بإبالغ شركة متاليف خالل 90
ً
تجعل المعلومات المدرجة في هذا النموذج غير صحيحة أو غير كاملة ،كما أتعهد بتزويد شركة متاليف بنموذج اإلقرار الضريبي الذاتي وإعالن مناسبين خالل  90يوما من ذلك التغيير .

التوقيع
االسم		

بتاريخ

التوقيع

االسم الكامل بخط يده
المدينة

الدولة

يوم

ي

ي

من شهر ش

x
ش

لعام  ٢٠س

س

مالحظة :إذا لم تكن صاحب الحسابُ ،يرجى توضيح الصفة التي توقع بموجبها على هذا النموذج (على سبيل المثال ُ
“المخوَّ ل بالتوقيع”) .إذا كان التوقيع بموجب توكيل ُيرجى

إرفاق نسخة معتمدة من التوكيل.

الصفة * :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أميركان اليف إنشورنس كومباني  -مسجلة طبقا للقانون اإلتحادي رقم ( )٦لسنة  ٢٠٠٧م اإلمارات العربية المتحدة  -رقم التسجيل  ٣٤لدى هينة التأمين و مرخصة من دائرة
التنمية االفتصادية  -رقم الترخيص ٦١٣١٣٦

أميركان اليف إنشورنس كومباني هي شركة تابعة لمتاليف انك
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