Potvrdenie zamestnávateľa o výške pracovného príjmu zamestnanca
a zasielanie mzdy na účet klienta Fio banky, a.s. pobočka zahraničnej banky
I. Osobné údaje zamestnanca (vyplní zamestnanec)
Zamestnanec (priezvisko, meno, titul): ………………………………………………………...........................................
Trvalý pobyt (ulica, číslo, obec, PSČ): …………………………………………………………...............................................
Rodné číslo: ……………………..........

Druh, číslo a platnosť preukazu totožnosti: ….……..…......................

Telefón do zamestnania: ................................................................................................................................................
Žiadam o vystavenie tohto potvrdenia pre účely poskytnutia úveru a súhlasím s poskytnutím
údajov v ňom uvedených Fio banke, a.s. pobočke zahraničnej banky1. Ďalej súhlasím, aby si Fio
banka, a.s. pobočka zahraničnej banky overila informácie uvedené v tomto dokumente
telefonickým dotazom.
Dátum a podpis zamestnanca ………………………………………………………………….................................................
II. Údaje o pracovnom pomere zamestnanca (vyplní mzdové oddelenie zamestnávateľa)
Zamestnávateľ: ……………………………………………………………………………….........................................................
IČO: ……………………………………………………………….............. Kontaktný telefón:…………………………………
Sídlo (ulica, číslo, obec, PSČ): ………………………………………………………………......................................................
Potvrdzujem týmto, že vyššie uvedený zamestnanec je v pracovnom pomere odo
dňa:………………………………....................
Pracovné zaradenie:
……………………………………………………………………………………………………………......................................................
Pracovný pomer je dohodnutý na dobu neurčitú - určitú do*: ……............................................................
So zamestnancom je – nie je* vedené konanie či rokovanie o skončení jeho pracovného
pomeru, prípadne pracovný pomer bude rozviazaný dňa: ……………………………………..
Základný mesačný pracovný príjem (podľa pracovnej zmluvy):
...………………………… Eur
slovami : ………………………………………………………………………………....………………...
Čistý mesačný príjem za minulý mesiac predstavoval:
…………………………… Eur
slovami: …….....…………………………………………………………………………………………...
Priemerný čistý mesačný príjem za posledné tri mesiace predstavoval: …………………………… Eur
slovami: …………………………………………………………………………….....…………………...
Čistý mesačný príjem za posledných 12 mesiacov predstavoval:
….……………………...... Eur
slovami: …………………………......……………………………………………………………………...

1

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, so sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704,
konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej
banky, IČO: 36 869 376, so sídlom Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava (v texte tohto potvrdenia aj
len „Banka“)
* nehodiace sa škrtnite

Z pracovného príjmu sú – nie sú* vykonávané za základe výkonu rozhodnutia tieto zrážky vo
výške Eur:
…………………………………………………………………………………..

…………………………………… Eur

…………………………………………………………………………………..

…………………………………… Eur

…………………………………………………………………………………..

…………………………………… Eur

Súčet všetkých ostatných zrážok z pracovného príjmu (splátky úverov, pôžičiek, leasingu atď.):
……………… Eur
Potvrdzujem, že od dátumu ....................... bude z pracovného príjmu na účet

IBAN:

(IBAN SK** 8330 0000 00** **** ****), BIC:................. pravidelne zasielaná čiastka: .......................* /
celý pracovný príjem*.
Číslo účtu, z ktorého je mzda zasielaná zamestnancovi: ………………………………………………
/…………....…….
Zamestnávateľ berie na vedomie, že Banka je oprávnená na základe vyššie uvedeného súhlasu
zamestnanca telefonicky overiť správnosť poskytnutých údajov.
Potvrdenie2 vystavil (priezvisko, meno, titul): ………………………………………………………………………………..
V …………………………………………. dňa ………………….
............................................................................
Pečiatka a podpis zamestnávateľa

2

Banka upozorňuje, že nemusí akceptovať potvrdenie staršie viac ako jeden mesiac.

* nehodiace sa škrtnite

