
POTVRDENIE O PRÍJME ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
(Nasledujúce údaje vyplňte, prosím, paličkovým písmom. 

Vhodný údaj označte X.)

Žiadam zamestnávateľa o vystavenie tohto potvrdenia na účel posúdenia žiadosti o úver v Slovenskej sporiteľni, a.s. (ďalej len „Banka“). 
Súhlasím s oznámením údajov uvedených v tomto potvrdení Banke. Ďalej súhlasím, aby Banka overila informácie obsiahnuté v tomto 
dokumente u zamestnávateľa a to aj telefonicky.

Priemerný hrubý mesačný príjem za posledných ukončených 12 mesiacov, 
bez dohôd o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru a cestovných náhrad 
(resp. za celú dobu vykonávania práce u zamestnávateľa, pokiaľ je pracovník zamestnaný menej ako 12 mesiacov):

Priemerný čistý mesačný príjem za posledných ukončených 12 mesiacov, 
bez dohôd o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru a cestovných náhrad 
(resp. za celú dobu vykonávania práce u zamestnávateľa, pokiaľ je pracovník zamestnaný menej ako 12 mesiacov):

na základe súdneho výkonu rozhodnutia alebo exekúcie vo výške:

vo výške:

vo výške:

na základe dohody o zrážkach zo mzdy:

Dátum vystavenia
(deň, mesiac, rok)

Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá
(meno, priezvisko, tel. číslo s predvoľbou)                   

Prosíme, aby ste si uschovali kópiu tohto dokumentu na účel telefonického overenia údajov.

Potvrdenie platí 30 dní odo dňa vystavenia

Pečiatka a podpis zamestnávateľa

Z čistého mesačného príjmu sa vykonávajú zrážky:

1. Osobné údaje (vyplní zamestnanec)

2. Zamestnávateľ (údaje nižšie vyplní a potvrdí zamestnávateľ)

3. Potvrdenie o výške príjmu

Titul, meno,
priezvisko:

Presný názov:

Dátum: Podpis zamestnanca: 

Pracovník/čka je u nás 
zamestnaný/á od (deň, mesiac, rok):                                                 

Počet detí, na ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový bonus:

Trvalé bydlisko 
(aj s PSČ): 

Adresa sídla 
(aj s PSČ): 

Pracovný pomer je uzatvorený na dobu:          

Zamestnanec:

Príjem je vyplácaný:

neurčitú

je

na účet č. (IBAN): 

je

je

Rodné
číslo: 

IČO:

EUR

EUR

EUR na účel:

na účel:EUR

EUR

Pracovné 
zaradenie: 

určitú do:

nie je v skúšobnej dobe

v hotovosti 

nie je vo výpovednej lehote/v rokovaní o ukončení pracovného pomeru 

nie je aktuálne praceneschopný (PN)

áno nie
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