Potvrzení zam stnavatele o výši pracovního p íjmu zam stnance
I. Osobní údaje zam stnance (vyplní zam stnanec - dokument vypl ujte ru n )
Zam stnanec
:

Rodné íslo:
p íjmení, jméno, titul

Trvalý pobyt:
ulice, .p., obec, PS
Druh a íslo pr kazu totožnosti (v etn série):

Stav:

Telefon do zam stnání:
Žádám o vystavení tohoto potvrzení pro ú ely jednání o poskytnutí úv ru. Souhlasím se sd lením údaj v n m
uvedených eské spo iteln , a.s. (dále jen „Banka“) nebo Stavební spo iteln
eské spo itelny, a.s. (dále jen „SS S“)
pro ú ely ízení o poskytnutí úv ru nebo spole nosti Leasing eské spo itelny, a.s. (dále jen „Leasing S“), pro ú ely
ízení o uzav ení smlouvy o leasingu. Dále souhlasím, aby si Banka nebo SS S nebo Leasing S ov ily informace
obsažené v tomto dokumentu telefonickým dotazem.
Datum a podpis zam stnance
II. Údaje o pracovním pom ru zam stnance (vyplní mzdová ú tárna zam stnavatele - dokument vypl ujte ru n )
V pracovním pom ru ode dne:
Pracovní za azení:
Pracovní pom r je sjednán na dobu neur itou - ur itou do*:
Se zam stnancem je - není* vedeno jednání o skon ení jeho pracovního pom ru, p ípadn pracovní pom r bude
rozvázán dne:
Pr m rný istý m sí ní p íjem zam stnance za posledních 12 m síc - K :
slovy:
Základní m sí ní mzda (dle pracovní smlouvy) - K :
Ze mzdy jsou - nejsou* provád ny srážky na základ výkonu rozhodnutí ve výši K :
Sou et všech ostatních srážek ze mzdy (splátky úv r , p j ek, leasingu atd.) - K :
Zam stnavatel bere na v domí, že Banka nebo SS S nebo Leasing S jsou oprávn ny, na základ výše uvedeného
souhlasu zam stnance, telefonicky ov it korektnost poskytnutých údaj . Toto potvrzení je platné 30 kalendá ních dn
ode dne vystavení.
Potvrzení vystavil:
p íjmení, jméno, titul
Zam stnavatel:

I O:

Sídlo:
ulice, .p., obec, PS
Mzda je: vyplácena v hotovosti/ zasílána na ú et*
íslo ú tu, ze kterého je mzda zasílána zam stnanci:
Kontaktní telefon:
V(e)

/
E-mail/ webová adresa:
Dne:

Razítko a podpis zam stnavatele

* nehodící se škrtn te
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