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POTVRZENÍ O VÝŠI PRACOVNÍHO PŘÍJMU
(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)
F1

Údaje o zaměstnanci
Jméno a Příjmení

Uděluji zaměstnavateli souhlas s poskytováním údajů o mé osobě týkajících se trvání pracovního poměru a příjmů uvedených v tomto potvrzení,
a to i telefonicky nebo e-mailem, společnosti mBank S.A. za účelem posouzení mé úvěruschopnosti.

..............................................................
Datum a podpis klienta

Údaje o zaměstnavateli
Název

IČ

Sídlo
Adresa pracoviště (pokud je jiná než sídlo)
Údaje o zaměstnání
Funkce
Zaměstnán od (datum/měsíc/rok)
Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu určitou do

Jiný – jaký
Příjem zaměstnance
Aktuální výše hrubé mzdy
Průměrný čistý měsíční příjem bez diet za poslední 3 měsíce
Průměrná čistá výše diet za poslední 3 měsíce
Průměrný čistý měsíční příjem za posledních 12 měsíců (včetně bonusů, prémií apod.):*
Frekvence vyplácených bonusů, prémií apod.

měsíčně

čtvrtletně

ročně

jiné - definuj

–

Mzda je vyplácena na bankovní účet číslo

/

Mzda je vyplácena v hotovosti
* pokud zaměstnanecký poměr trvá kratší dobu, uveďte prosím počet měsíců číslicí
Srážky ze mzdy
Srážky na základě výkonu rozhodnutí – jejich výše
Nejsou

Jsou

Splátky na půjčky poskytnuté zaměstnavatelem – jejich výše
Jiné – jaké a jejich výše

Zaměstnanec je ve zkušební době.

Ano

Ne

Zaměstnanec je ve výpovědní době.

Ano

Ne

Se zaměstnancem je vedeno jednání o rozvázání pracovního poměru.

Ano

Ne

Zaměstnanec je aktuálně na nemocenské.

Ano

Ne

Zpracování mzdy je zajišťováno externí společností
Ano

(Název, IČ)

Ne

Vystavil/a
Jméno a příjmení

Funkce

Telefon

Potvrzuji pravdivost, úplnost a aktuálnost všech uvedených údajů.

V

dne
Razítko a podpis

Platnost potvrzení je 30 dnů od jeho vystavění.
Prosíme o uchování kopie tohoto potvrzení z důvodu telefonického ověření údajů.
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Rodné číslo

