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název / obchodní firma

 
IČO

sídlo

 
PSČ

kontaktní adresa

 
PSČ

 
telefon

ZAMĚSTNAVATEL

základní měsíční příjem dle pracovní smlouvy (v Kč)

průměrný čistý měsíční příjem za posledních 6 měsíců (v Kč)

průměrná výše vyplacených cestovních náhrad za 6 měsíců (cestovní diety) (v Kč)

*V případě doby zaměstnání kratší než 6 měsíců se průměr počítá za skutečný počet měsíců v zaměstnání

PŘÍJEM ZAMĚSTNANCE ČINÍ*

jako (název pozice)

v pracovním poměru od

místo výkonu činnosti*

* Je-li odlišné od sídla zaměstnavatele.

JE VE FIRMĚ ZAMĚSTNÁN

na dobu neurčitou  
na dobu určitou do:  
na dohodu o pracovní 
činnosti do:  

PRACOVNÍ POMĚR JE UZAVŘEN

jméno a příjmení

 
rodné číslo

trvalé bydliště

 
PSČ

ŽADATEL

 hotově   
na účet  
(uveďte z jakého účtu):  

PŘÍJEM JE VYPLÁCEN

POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O VÝŠI PŘÍJMU ZAMĚSTNANCE

(dále jen „Zaměstnavatel“)

(dále jen „Zaměstnanec“)
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 nejsou prováděny srážky   
jsou prováděny srážky  

srážka na základě rozhodnutí (v Kč)

                         
splátky (v Kč)

                         
jiné  (v Kč)

Z PŘÍJMU ZAMĚSTNANCE

Zaměstnavatel prohlašuje, že se Zaměstnancem NENÍ vedeno jednání o rozvázání pracovního poměru a že Zaměstnanec 
NENÍ ve zkušební době.
Zaměstnanec žádá Zaměstnavatele, aby na vyžádání Banky Creditas, a.s. poskytnul Bance údaje nezbytné pro zákonné 
ověření informací obsažených v tomto Potvrzení o výši pracovního příjmu telefonicky.
Telefonický rozhovor k ověření příjmů může být nahráván pro potřeby banky. Zaměstnavatel bere tuto informaci na vědomí.
Toto potvrzení je platné 30 dní.

název / obchodní firma

 
IČO

sídlo

 
PSČ

jméno a příjmení

 
e-mail

telefon

 
dne

POTVRZENÍ VYSTAVIL

podpis a razítko
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