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a má průměrný měsíční čistý příjem za poslední 3 
měsíce (bez přídavků na děti)

je zaměstnán jako ode dne/měsíce/roku

platnost do:na základě smlouvy na dobu: určitou neurčitou

datum narození

Rodné číslo

Potvrzujeme, že pracovník

Číslo OM

Počet vyživovaných dětí:

Kč slovy

Kč slovy

Kč slovy

Kč slovy

Kč slovy

Potvrzujeme výši hrubého příjmu za posledních 12 měsíců (uvádějte celkový roční příjem)

Celkem (v případě kratší doby uveďte počet měsíců číslicí)

Potvrzujeme výši čistého příjmu za posledních 12 měsíců (uvádějte celkový roční příjem)

Celkem (v případě kratší doby uveďte počet měsíců číslicí)

Ze mzdy jsou–nejsou* prováděny:

a) srážky na základě výkonu soudního rozhodnutí

b) jiné srážky

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

Úplný název zaměstnavatele:

Adresa zaměstnavatele:

IČ:

Předložením vyplněného potvrzení nevzniká nárok na schválení od GE Money Bank.

Vyplní banka:

Potvrzuji pravdivost a úplnost všech uvedených údajů a zavazuji se, že budu kteroukoli ze společností náležející do skupiny GE Money,  
tj. GE Money Bank, a. s. a GE Money Auto, s. r. o., (dále společně nebo jednotlivě „GE Money“) informovat o všech změnách týkajících se  
výše uvedených skutečností a o případných změnách, které by mohly být důležité pro poskytnutí úvěru. Současně uděluji výše uvedenému  
zaměstnavateli souhlas s poskytováním údajů o mé osobě týkajících se trvání pracovního poměru a mých příjmů, a to i telefonicky,  
kterékoli ze společností skupiny GE Money za účelem posouzení mé schopnosti splácet závazky související se žádostí o úvěr.
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telefon/fax do zaměstnání

Datum vystavení potvrzení Potvrzení vystavil (podpis)

Datum a podpis klienta

Razítko zaměstnavatele
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and that his/her average monthly net income for the past 3 
months (excluding child allowance) amounts to

has been employed as
commencing on  
day/month/year
valid until:under contract for definite period of time indefinite period of time

date of birth

Birth reg. number

We confirm that the employee 

OM number

CZK in words:

CZK in words:

CZK in words:

CZK in words:

CZK in words:

We confirm the gross income for the past 12 months (please indicate total annual income)

Total (if the period is shorter, please indicate the number of months using numerals)

We confirm the net income for the past 12 months (please indicate total annual income)

Total (if the period is shorter, please indicate the number of months using numerals) 

The following is – is not* withdrawn from the salary:

a) deductions based on execution of a court ruling

b) other deductions

We confirm that the employee is not serving his/her probationary period and that no pending negotiations concerning termination of his/her employment exist.

Complete name of the employer:

Address of the employer:

ID:

Submission of the completed certificate shall not operate as an entitlement for approval by GE Money Bank.

To be completed by the bank:

I confirm the accuracy and completeness of all stated information and undertake to inform the applicable company of the GE Money group, i.e. GE Money Bank, a.s. and GE  Money Auto, s.r.o., 
(together or individually „GE Money“) of any changes concerning the above information and any changes that may be important for the provision of a loan. At the same time I authorise my above-
-mentioned employer to provide information concerning myself with respect to my employment status and salary in response to a request (which can also be made by phone) from GE Money for 
the purpose of assessing my ability to meet the financial obligations associated with my loan request.
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permanent residence at

work telephone/facsimile

Issued on Certificate issued by (signature)

Client’s signature

Employer’s stamp

Number of dependent children
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und sein durchschnittliches Nettomonatseinkommen 
für die letzten 3 Monate (ohne Kindergeld) beträgt 

angestellt ist als 
seit dem  
Tag/Monat/Jahr 
Gültigkeit bis: auf Grundlage eines Vertrages auf: bestimmte Zeit unbestimmte Zeit 

Geburtsdatum 

Geburtsnummer 

Wir bestätigen, dass der Arbeitnehmer

Nummer der Geschäftsstelle 

CZK        in Worten 

CZK     in Worten 

CZK     in Worten 

CZK     in Worten 

CZK     in Worten 

Wir bestätigen die Höhe des Bruttoeinkommens für die letzten 12 Monate (anzugeben ist das Gesamtjahreseinkommen) 

Insgesamt (im Falle einer kürzeren Zeit ist die Anzahl der Monate in Ziffern anzugeben) 

Wir bestätigen die Höhe des Nettoeinkommens für die letzten 12 Monate (anzugeben ist das Gesamtjahreseinkommen) 

Insgesamt (im Falle einer kürzeren Zeit ist die Anzahl der Monate in Ziffern anzugeben) 

Vom Lohn werden *keine Abzüge - *folgende Abzüge durchgeführt: 

a) Abzüge aufgrund einer Gerichtsvollstreckung 

b) sonstige Abzüge 

Wir bestätigen, dass der Arbeitgeber sich nicht in der Probezeit befindet und dass mit ihm keine Verhandlung über die Arbeitsverhältnisbeendigung geführt wird.  

Vollständiger Name des Arbeitgebers: 

Anschrift des Arbeitgebers: 

ID-Nr.: 

Durch Vorlage der ausgefüllten Bestätigung entsteht kein Anspruch auf die Genehmigung seitens GE Money Bank. 

Auszufüllen von der Bank: 

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit aller gemachten Angaben und verpflichte mich, jede der Gesellschaften, die der Gruppe GE Money angehören, d.h. GE Money Bank, a.s. und GE Money Auto, s.r.o. 
(nachstehend gemeinsam oder einzeln „GE Money“ genannt), über alle Änderungen betreffend die oben genannten Tatsachen sowie über eventuelle Änderungen, die für die Kreditgewährung wichtig sein könnten, 
zu informieren. Gleichzeitig erteile ich dem oben angeführten Arbeitgeber meine Zustimmung zur Bekanntgabe der Angaben über meine Person betreffend die Dauer des Arbeitsverhältnisses und meine Einkünfte, 
und zwar auch telefonisch, jeder der Gesellschaften der Gruppe GE Money, zwecks Beurteilung meiner Fähigkeit zur Rückzahlung der mit Kreditantrag im Zusammenhang stehenden Verbindlichkeiten. 

Be
st

ät
ig

un
g 

üb
er

 d
ie

 E
in

ko
m

m
en

sh
öh

e
mit ständigem Wohnsitz 

Telefon/Fax dienstlich 

Ausstellungsdatum der Bestätigung Aussteller der Bestätigung (Unterschrift) 

Unterschrift des Klienten 

Stempel des Arbeitgebers 

Anzahl der unterhaltsabhängigen Kinder 
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