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Potvrzení o výši příjmu zaměstnance

Zaměstnanec

jméno, příjmení, titul

bydliště vč. PSČ

rodné číslo stav

s počtem osob v zaopatření z toho nezaopatřených dětí

Zaměstnán jako od

Žádám o vystavení tohoto potvrzení pro účely jednání o poskytnutí úvěru. Souhlasím se sdělením údajů v něm uvedených Sberbank CZ a.s. 
(dále jen „Banka“). Dále souhlasím, aby Banka ověřila informace obsažené v tomto dokumentu telefonickým dotazem.

Průměrný čistý měsíční příjem za posledních dvanáct měsíců

ve výši CZK slovy

Čistý měsíční příjem v jednotlivých posledních 3 měsících

měsíc výše CZK slovy

měsíc výše CZK slovy

měsíc výše CZK slovy

Současná fixní část hrubého měsíčního příjmu

ve výši CZK slovy

Banka, do níž je mzda zasílána

Srážky z pracovního příjmu Ano / ne*

• srážky na základě výkonu rozhodnutí ve výši CZK měsíčně

 z toho CZK na přednostní pohledávky (ve smyslu ustanovení § 279 O. s. ř.)

• splátky ve výši rozhodnutí ve výši CZK měsíčně

• jiné splátky v celkové výši rozhodnutí ve výši CZK měsíčně

Pracovní smlouva uzavřená na dobu neurčitou / určitou* do

Potvrzujeme tímto, že se zaměstnancem není vedeno jednání o skončení pracovního poměru.

Zaměstnavatel bere na vědomí, že Banka je oprávněna na základě výše uvedeného souhlasu zaměstnance, telefonicky ověřit korektnosti 
poskytnutých údajů.

Zaměstnavatel

Obchodní firma

Sídlo

IČO

V dne

Potvrzení vystavil

Telefon razítko a podpis zaměstnavatele

* nehodící se škrtněte

Datum a podpis zaměstnance
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