POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMŮ

ŽADATEL
jméno

rodné číslo*

trvalé bydliště

PSČ

*Pokud rodné číslo nebylo v ČR přiděleno, vyplňte prosím datum narození.

Žádám tímto níže specifikovaný subjekt o vystavení níže uvedeného potvrzení, a to za účelem mého jednání s Bankou o poskytnutí úvěru. Zároveň tímto dávám
Bance souhlas, aby v tomto potvrzení uvedené údaje za zmíněným účelem dále zpracovávala a ověřovala jejich správnost, úplnost a aktuálnost u uvedeného
subjektu, který tímto v tomto rozsahu zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

POTVRZOVATEL
jméno/název/obchodní firma

sídlo

PSČ

tel. odpovědného organizačního útvaru/odpovědné osoby

IČO

číslo účtu, ze kterého je příjem žadateli zasílán

Potvrzujeme, že se shora uvedeneným žadatelem máme pracovně právní či obdobný vztah:
na dobu
od
do
určitou

pracovní zařazení/pracovní pozice/funkce žadatele:

neurčitou

potvrzujeme průměrnou výši měsíčního čistého příjmu (za posledních 12 měsíců) bez započtení cestovních náhrad (diet):
měsíčně (Kč)
slovy

potvrzujeme průměrnou výši vyplacených cestovních náhrad za poslední 3 měsíce (diety)
měsíčně (Kč)
slovy

základní příjem žadatele podle smlouvy
měsíčně (Kč)

slovy

Z PŘÍJMU JSOU PROVÁDĚNY TYTO SRÁŽKY
soudní srážky

ve výši

důvod

jiné

ve výši

důvod

Potvrzujeme, že žadatel není ve zkušební době, že s ním není vedeno jednání o skončení vzájemného pracovně právního či obdobného vztahu.
Toto potvrzení je platné 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.
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POTVRZENÍ VYSTAVIL(A)
v

dne

razítko a podpis potvrzovatele

jméno a příjmení

kontaktní telefon

ZÁZNAMY BANKY (prosím nevyplňujte)
vyřizující pracovník banky

podpis pracovníka banky

místo

datum

Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 23903, IČO: 63492555, DIČ: CZ63492555
Volejte zdarma: 800 888 009, e-mail: info@creditas.cz, www.creditas.cz

UFO01_181116 | strana 2 / 2

