Potvrzení o výši pracovního příjmu
ÚDAJE O ZAMĚSTNAVATELI
Název

IČ

Sídlo (adresa)
ÚDAJE O ZAMĚSTNANCI
Příjmení					Jméno
Rodné číslo1

Titul

Trvalý pobyt

ÚDAJE O PRACOVNÍM POMĚRU ZAMĚSTNANCE – ŽADATELE O ÚVĚR
Současná pracovní pozice
Datum zahájení pracovního poměru
Pracovní poměr je sjednán na:

dobu neurčitou

dobu určitou do

Typ pracovního poměru:

pracovní smlouva

dohoda o prov. práce

Vyplácení mzdy:

vyplácena v hotovosti  

dohoda o prac. činnosti

zasílána na účet

Ve zkušební době:

ne

ano

Zástup za mateřskou dovolenou:

Ve výpovědní lhůtě:

ne

ano

Počet vyživovaných dětí: …

Uplatňuje slevy na dani:

ne

ano

ne

ano

Aktuální výše základní hrubé měsíční mzdy

Kč

Průměrný čistý měsíční příjem vč. případných dávek v nemoci
za poslední 3 měsíce, tj. od
do

Kč

Průměrný čistý měsíční příjem vč. případných dávek v nemoci
za poslední 12 měsíců, tj. od
do

Kč

Z pracovního příjmu nejsou / jsou *) prováděny srážky na základě výkonu rozhodnutí/dohody o srážkách ze mzdy *).
Účel srážky
Výše srážky

Kč

Zaměstnavatel bere na vědomí, že Hypoteční banka, a.s. (dále jen Banka) je na základě souhlasu zaměstnance oprávněna telefonicky ověřit správnost poskytnutých údajů obsažených v tomto Potvrzení o výši pracovního příjmu. Pokud byl příjem za poslední
rok poskytnut více zaměstnavateli, vyplňuje toto Potvrzení jen poslední zaměstnavatel.
Potvrzení vystavil (Jméno, příjmení, funkce)
Kontaktní telefon:
V
		
dne							
Podpis a razítko vystavitele
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.
V
1

		

dne							

u cizinců bez přiděleného rodného čísla datum narození

Podpis žadatele

*) nehodící se škrtněte

Poskytovatelem úvěru je Hypoteční banka, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 , IČO: 13584324 Člen skupiny ČSOB
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 Infolinka klientských služeb: 224 116 333; www.hypotecnibanka.cz
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