
INSTRUCTIONS:  In order to validate the non-U.S. tax status claimed on your Form W-8BEN, BB Americas Bank 
conducts an annual review of the W-8BEN forms it has on file and the information it has on record for your account(s). As 
a result, we have identified information which requires a written explanation regarding the U.S. address(es) noted within 
your Form W-8BEN and/or account records.

If you are a non-U.S. Person, please complete the appropriate section below to provide an explanation for the U.S. 
connection(s) identified for your account. If, alternatively, you determine that you are a U.S. Person (i.e. U.S. Citizen, 
U.S. Resident or a U.S. Entity), please do not complete this form and, instead, contact BB Americas Bank to provide you 
with an IRS Form W-9, Request for Taxpayer Identification Number and Certification.

Please consult your tax advisor if you have questions about your U.S. or non-U.S. tax status.

Account Holder |
Payee Name

Instructions for Completion of Written Explanation 
Explanation of U.S. Mailing Address(es)

One or more U.S. Mailing addresses have been found to be associated with your account. Please provide an 
explanation for the U.S. address(es). Please check the appropriate box:

The U.S. address is a secondary residence (e.g. a vacation home)

   The U.S. address is that of a business that I own 

   The U.S. address is that of my financial or legal advisor

 The address is that of a U.S. addressee that forwards mail to my non-U.S. address to ensure more reliable/secure delivery 

Other (please specify below) 

Explanation of U.S. Residence Address

As I have certified on my Form W-8BEN, I am not a citizen or resident of the United States or other U.S. Person 
for purposes of U.S. tax law. However, I have a residence address in the United States because I certify that I am 
(please check the appropriate box): 

A student at a U.S. educational institution temporarily present in the U.S. under a “F”, “J”, “M”, or “Q” visa

A teacher, trainee or intern at a U.S. educational institution or a participant in an educational or cultural exchange 
visitor program temporarily present in the U.S. under a “J” or “Q” visa 

A foreign individual assigned to a diplomatic post or position at a consulate or embassy; or a full-time employee of an 
international organization temporarily present in the U.S. 

A spouse, or an unmarried child under the age of 21 years, of a student, teacher, trainee, intern, diplomat or 
international organization employee described above 
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Other (please specify below)

I have provided, or will provide, BB Americas Bank with any other documentation requested by you to support my 
claim of non-U.S. status.

Declaration of Non-U.S. Status 

Under penalties of perjury, I certify that although I have the connection(s) indicated above with the United States, for 
the reason(s) indicated on this form, I am not a U.S. Person for U.S. tax purposes. 

I agree to provide BB Americas Bank with any document requested by BB Americas Bank to support my status as 
non-U.S. Person for U.S. tax purposes. I acknowledge that I must inform BB Americas Bank within 30 days in the 
event of a change in circumstance impacting my status as a non-U.S. Person. If my status changes to that of a U.S. 
Person, I agree to provide BB Americas Bank within 30 days of that change an IRS Form W-9 and any other 
document requested by BB Americas Bank relating to that status. 

By signing this form, I also acknowledge and agree that BB Americas Bank has no liability in respect of any of 
my tax obligations and/or any legal and/or tax advice provided to me by third parties.

Please print name, sign and date below:

Print Name Signature Date (MM//DD/YYYY)
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o Estudante de uma instituição educacional americana temporariamente presente nos Estados
Unidos sob o visto “F”, “J”, “M” ou “Q”;

o Professor, trainee ou estagiário em uma instituição educacional americana ou participante de
um programa de intercâmbio educacional ou cultural, temporariamente presente nos Estados
Unidos sob o visto “J” ou “Q”;

Instruções Para Preenchimento do Formulário W-8BEN
Favor preencher o formulário que está em Inglês (páginas 1 e 2) seguindo as instruções abaixo:

INSTRUÇÕES: De acordo com a regulamentação da Receita Federal Americana (IRS), estrangeiros com 
endereço de residência e/ou correspondência nos Estados Unidos, necessitam explicar a sua relação com 
tal endereço. Com o intuito de validar o status tributário não americano reivindicado em seu Formulário 
W-8BEN, o BB Americas Bank revisa anualmente as informações de que dispõe a(s) sua(s) conta(s).
Como resultado, identificamos informações que necessitam explicação adicional por escrito sobre o(s)
endereço(s) nos Estados Unidos mencionado(s) no Formulário W-8BEN ou sobre outros dados em demais
documentos.

Se você não declara Imposto de Renda nos Estados Unidos, favor completar a seção apropriada abaixo 
para fornecer uma explicação sobre o(s) endereço(s) americano(s) identificado(s) em sua conta. Caso 
contrário, se você determina que é contribuinte de Imposto de Renda nos Estados Unidos (ex.: cidadão 
americano, residente americano ou de alguma entidade americana), favor não completar este formulário 
e contatar o BB Americas Bank para lhe fornecer um Formulário IRS W-9, formulário destinado a 
contribuintes de Imposto de Renda nos Estados Unidos. 

Favor consultar seu Especialista Tributário caso possua alguma pergunta sobre o seu status 
tributário de cidadão americano ou não americano.

Nome do Titular da Conta I
Nome do Contribuinte

Instruções Para Completar as Explicações Escritas 

Explicação de Endereço(s) de Correspondência nos Estados Unidos 

Para o(s) endereço(s) de correspondência nos Estados Unidos relacionado(s) a sua conta, será necessário 
fornecer explicação. Favor marcar abaixo a opção apropriada:

- O endereço nos Estados Unidos é minha residência secundária (ex.: casa de férias);
- O endereço nos Estados Unidos é de uma empresa que possuo;
- O endereço nos Estados Unidos é do meu contador ou advogado;
- O endereço é de um destinatário dos Estados Unidos que encaminha o correio para o meu endereço não
americano para garantir uma entrega mais segura e confiável;
- Outro (Favor especificar abaixo).

Explicação Para Endereço Residencial nos Estados Unidos 

Como certificado no meu Formulário W-8BEN, informo que não sou um cidadão ou residente dos 
Estados Unidos ou outra pessoa americana para fins da Lei Fiscal Americana. Contudo, possuo um 
endereço nos Estados Unidos porque certifico que sou (Favor selecionar a opção apropriada): 



o Indivíduo estrangeiro encarregado de uma posição diplomática em um consulado ou
embaixada; ou empregado que trabalha período integral em uma organização
internacional temporariamente presente nos Estados Unidos;

o Cônjuge ou indivíduo solteiro com menos de 21 anos de um estudante, professor, trainee,
estagiário, diplomata ou funcionário de uma organização internacional descrito acima;

o Outro (Favor especificar abaixo).

Eu forneci ou vou fornecer ao BB Americas Bank qualquer outra documentação exigida pelo 
Banco para sustentar minha reivindicação de status não americano.

Declaração de Status Não Americano 

Sob pena de perjúrio, certifico que, embora eu possua endereço(s) nos Estados Unidos relacionado(s) 
a minha conta, pela(s) razão(ões) indicada(s) neste formulário, eu não sou uma pessoa dos Estados 
Unidos para fins fiscais. 

Concordo em fornecer qualquer documento solicitado pelo BB Americas Bank para apoiar meu status 
como pessoa não americana para fins fiscais nos EUA. Eu reconheço que devo informar ao BB 
Americas Bank no prazo de 30 dias em caso de uma mudança de circunstância que afete meu status 
como pessoa não americana. Se meu status for alterado para o de uma pessoa dos EUA, concordo em 
fornecer ao BB Americas Bank no prazo de 30 dias da alteração, um Formulário W-9 do IRS e qualquer 
outro documento solicitado pelo BB Americas Bank relativo a esse status. 

Ao assinar este formulário, eu também reconheço e concordo que o BB Americas Bank não tem 
qualquer responsabilidade em relação a qualquer das minhas obrigações fiscais e/ou qualquer conselho 
legal e/ou fiscal fornecido a mim por terceiros. 

Favor escrever o seu nome, assinar e informar a data: 

Nome:                        Assinatura: Data: (MM/DD/AAAA) 

Instruções Para Preenchimento do Formulário W-8BEN
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