
Osobní údaje - zaměstnanec

Titul, jméno, příjmení

Trvalé bydliště: Ulice,
č.p, město, PSČ

Datum narození               Počet nezaopatřených dětí       Počet dětí celkem

Doklad totožnosti            OP      cestovní pas             povolení k pobytu číslo dokladu________________

Údaje o zaměstnavateli

Název a sídlo firmy

IČ Hl. předmět činnosti

Tel. výstavce potvrzení (Název a         Tel. zaměstanance
tel.mzdové účetní / účetní firmy)
Pracovní poměr na dobu neurčitou na dobu určitou do _________________

dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti
Počet zaměstananců méně než 25 více než 25
Příjem vyplácen v hotovosti na účet banky

Potvrzujeme, že zaměstanec je U NÁS zaměstnán

Od Ve funkci

Průměrný hrubý měsíční příjem za posledních 12 měsíců
Celkem (v případě kratší doby      Kč      Slovy
uvěďte počet měsíců číslicí)
Průměrný čistý měsíční příjem za posledních 12 měsíců
Celkem (v případě kratší doby      Kč      Slovy
uvěďte počet měsíců číslicí)
Průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce od_____________________do______________________

Celkem (v případě kratší doby                                        Kč      Slovy
uvěďte počet měsíců číslicí)
Počet dnů pracovní neschopnosti za toto období

Srážky z pracovního příjmu a)na základě soudního rozhodnutí Ve výši

b) jiné Ve výši

Potvrzujeme, že zaměstnanec není ve zkušební době a že s ním není vedeno jednání o ukončení pracovního poměru.

Datum vystavení Vystavil (jméno, funkce, podpis)1 Razítko společnosti

Potvrzuji pravdivost a úplnost všech uvedených údajů a zavazuji se, že budu MONETA Money Bank, a. s. informovat o všech
změnách týkajících se výše uvedených skutečností a o případných změnách, které by mohly být důležité pro poskytnutí úvěru. Dále
uděluji výše uvedenému zaměstnavateli souhlas s poskytováním údajů o mé osobě týkajících se trvání pracovního poměru a mých
příjmů, a to i telefonicky, za účelem posouzení mé schopnosti splácet závazky související se žádostí o úvěr.

DATUM A PODPIS KLIENTA: __________________________________________

1 Pracovník mzdové účtárny nebo osoba oprávněná podepisovat se za zaměstnavatele

MONETA Money Bank, a. s. | Vyskočilova 1422/1a, 14028  Praha 4 - Michle | IČ 25672720 | zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403
tel.: +420 224 442 992 | www.moneta.cz


