
 

        Wysłać do: / Send to: 
Industriens Pension 
Att.: Medlemsservice 
Nørre Farimagsgade 3 
DK - 1364 København K 

 
      Oświadczenie instytucji finansowej / Declaration from the bank 

 
Aby skutecznie zapobiegać praktykom prania pieniędzy, finansowania terroryzmu itp., Industriens Pension 
musi znać swoich klientów. Jeśli wypłaty nie są kierowane na duński rachunek oznaczony jako 
„NemKonto”, Industriens Pension musi mieć pewność, że wypłacane środki trafiają na rachunek prywatny 
należący do klienta. 

To detect and combat money laundering, other fraud and terror financing, Industriens Pension needs to know 
its customers. If a payment is not made to a Danish NemKonto, we need to ensure that the payment is done to a 
private account that belongs to the customer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Niniejszym potwierdzamy, iż / We hereby confirm that 
 

Data urodwzenia. Imię i nazwisko posiadacza rachunku / Date. Name of the account holder 
 

Jest osobiście posiadaczem następującego rachunku / is the personal holder of the 
mentioned account: 
 
Nr rachunku, w tym SWIFT i IBAN / Bank account number incl. SWIFT and IBAN 
 

W jakiej walucie wpłacić kwotę?    

TIN – numer identyfikacji podatkowej  
Numer TIN może składać się z cyfr i czasem także 
z liter. TIN może wyglądać inaczej w zależności 
od kraju zamieszkania. 

TIN number - Tax Identification Number The TIN 
number can be a mix of numbers and letters. TIN 
numbers can de different looking depending on the 
country you are living in. 

Numer TIN w kraju zamieszkania można sprawdzić 
w witrynie www.oecd.org. 

Follow this link for information on where to find TIN 
number: www.oecd.org. 

PAMIĘTAJ: 
Musimy posiadać kopię dokumentacji 
dot. numeru TIN. 

Notice: 
We need a copy of the documentation on TIN 
number 

Podpis/Signature 

Nazwa banku     Pieczęć i podpis instytucji finansowej     

 Imię i nazwisko doracy bankowego      

   
Nørre Farimagsgade 3 
DK - 1364 København K 

www.industrienspension.dk Medlemsservice 
telefon +45 70 33 70 70 
medlemsservice@industrienspension.dk 
 

CVR-nr. 16614130 
Virksomhedsservice telefon + 45 70 33 20 40 
virksomhedsservice@industrienspension.dk 
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