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Potvrzení o výši příjmu ze závislé činnosti 

ZAMĚSTNANEC 

Jméno, příjmení, titul:                                                        Rodné číslo/datum narození:                           

Adresa trvalého pobytu:                                                                   

Zaměstnán od (mm/rrrr):       Na pozici:       Telefon do zaměstnání:                              

Zaměstnanec je ve zkušební době:    ANO  NE                                  

Zaměstnanec je ve výpovědní době:  ANO  NE 

Pracovní poměr je sjednán na dobu   neurčitou  určitou do :                   Počet vyživovaných dětí:       

 

Čistý roční příjem (bez přídavků na děti) za poslední zdaňovací období:                              Kč 

Průměrný čistý měsíční příjem v posledních 12 měsících:                             Kč 

Hrubý roční příjem bez pojistného za posledních 12 měsíců:                              Kč 

Základní hrubá měsíční mzda (údaj dle prac. smlouvy):                              Kč 

Čistý měsíční příjem za poslední  3 měsíce (bez diet): 1.                             Kč   vyplaceno dne                              

                                                                          2.                             Kč   vyplaceno dne                              

                                                                          3.                             Kč   vyplaceno dne                              

Bonusy a odměny vyplacené za posledních 12 měsíců:                                  Kč (nepovinný údaj) 

 

Srážky ze mzdy    ▪ na základě výkonu rozhodnutí nebo exekuce:                 Kč, z toho přednostní pohledávky:                Kč 

                              ▪ splátky jiných úvěrů nebo leasingů formou srážek ze mzdy:                      Kč 

                              ▪ ostatní srážky (spoření, pojištění apod.):                   Kč ,   na                             

 

Mzda je vyplácena:   v hotovosti 

  bezhotovostně, převodem na účet č. ………………………….…... / kód banky: ….………… 

Mzda je vyplácena z účtu zaměstnavatele č. ……………………………… / kód banky: ….………….. 

 

ZAMĚSTNAVATEL 

Název společnosti (vč. právní formy):                                                                                                              IČ:                       

Sídlo společnosti:                                                                                                                                           

Potvrzení vystavil (jméno, příjmení, funkce):                                                                                             

Místo a datum vystavení:                                            Razítko a podpis oprávněné osoby: 

Kontaktní telefon:                                    

www stránky:                                                                           

Zaměstnavatel bere na vědomí, že UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., je na základě souhlasu zaměstnance oprávněna 
telefonicky ověřit správnost  poskytnutých údajů, přičemž telefonní hovory 
mohou být nahrávány. 

 
Potvrzuji, že všechny vyplněné údaje jsou pravdivé. Zároveň souhlasím s tím, že zaměstnavatel poskytne Bance informace o 
mém pracovním poměru a výši mého příjmu k tomu, aby mohla posoudit moji schopnost splácet úvěr. 
 
 
 

Datum podpisu:  ………………………..  Podpis žadatele: ……………………………………….. 
 
Platnost 30 dnů ode dne vystavení. Předložením vyplněného Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti nevzniká nárok na schválení úvěrového 
produktu od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 
Záznam banky: 


