Potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu zaměstnance – 20.11.2018

Číslo klienta
(vyplní banka)

Potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu zaměstnance
(platnost 30 dní od data vystavení)
1. Osobní údaje zaměstnance – vyplní zaměstnanec (údaje vyplňujte prosím ručně)
Příjmení, jméno, titul zaměstnance ……................................................................ Rodné číslo …….............................
Telefon do zaměstnání ……………........................................................................
Druh a číslo průkazu totožnosti vč. série …….................................................................................................................
Trvalý pobyt ………….....................................................................................................................................................
S počtem nezaopatřených dětí ............................... ve věku ….............................
Žádám o vystavení potvrzení zaměstnavatele o výši mého pracovního příjmu a zároveň souhlasím se sdělením údajů v něm
uvedených České spořitelně, a.s. za účelem poskytnutí úvěru. Dále souhlasím, aby Česká spořitelna, a.s. ověřila informace v tomto
dokumentu uvedené telefonickým dotazem.

Datum: …………………................................

Podpis zaměstnance …………………................................

----------------------------------------------------------------------------2. Údaje o zaměstnaneckém poměru – vyplní mzdová účtárna zaměstnavatele (údaje vyplňujte prosím ručně)
Pracovní zařazení …………..................................................................

Zaměstnán ode dne ...............................

Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou – určitou do *) ...............................
Zaměstnanec je – není *) ve zkušební lhůtě
Se zaměstnancem je – není *) vedeno jednání o skončení jeho pracovního poměru, či jeho pracovní poměr bude
rozvázán dne .................................*)
Zaměstnanec aktuálně v pracovní neschopnosti ano / ne *)
Pracovní absence je – není *), ev. počet dní/hodin ...............................
Průměrný čistý měsíční příjem zaměstnance za posledních 12 měsíců činí Kč ……….........................................
Základní měsíční mzda (podle pracovní smlouvy či mzdového výměru) činí Kč

………………..............................

Z pracovního příjmu jsou – nejsou *) prováděny tyto srážky:
srážky na základě výkonu rozhodnutí

Kč ...............................

ostatní srážky

Kč ...............................

splátky na úvěry:

Kč ............................... u ...............................

Zaměstnavatel bere na vědomí a souhlasí, že Česká spořitelna, a.s. je oprávněna na základě výše uděleného souhlasu
zaměstnance telefonicky ověřit správnost poskytnutých údajů a zavazuje se tyto informace poskytnout.

Zaměstnavatel: .............................................................................................

IČ: ..........................................................

Sídlo zaměstnavatele: ..................................................................................
Potvrzení vystavil (příjmení, jméno, titul) ……..............................................
Telefon ................................................

E-mail: .........................................

www: ......................................................

Mzda je vyplácena v hotovosti / bezhotovostně *) na účet zaměstnance
Číslo účtu zaměstnavatele, ze kterého je mzda zasílána zaměstnanci ……………................................. / .....................

V ............................................................. dne ......................................
….…………………..............................................
razítko a podpis zaměstnavatele
*) nehodící se škrtněte

