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POTVRZENÍ O VÝŠI PRACOVNÍHO PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
ZAMĚSTNANEC

Jméno, příjmení, titul: Rodné číslo1:

Zaměstnán od (dd/mm/rrrr): Aktuální pracovní pozice:

PRACOVNÍ POMĚR
Pracovní poměr je sjednán na dobu:  neurčitou  určitou do:

Zaměstnanec je ve zkušební době:  ANO  NE

Zaměstnanec je ve výpovědní lhůtě:  ANO  NE

Typ pracovního poměru:  závislá činnost (např. pracovní smlouva, služební poměr)
 dohoda o pracovní činnosti (akceptovatelná pouze pro žádosti o hypoteční úvěr)

PŘÍJEM 
Průměrný čistý měsíční příjem v posledních 12 měsících: měna:

Z toho diety: měna:

Je-li délka zaměstnání kratší než 12 měsíců, doplňte informaci, za kolik měsíců je průměr uveden!  měsíců

Z pracovního příjmu  nejsou /  jsou prováděny srážky:

Účel srážky:  Výše srážky: měna:

Mzda je vyplácena:
 v hotovosti 
 bezhotovostně, převodem na účet č.: / kód banky:

Mzda je vyplácena z účtu zaměstnavatele č.: / kód banky:

ZAMĚSTNAVATEL
Název společnosti (vč. právní formy):

IČO:

Adresa sídla společnosti:

ZA ZAMĚSTNAVATELE POTVRZENÍ VYSTAVIL 
Jméno, příjmení, funkce:

Kontaktní telefon:

Název organizace (pokud se liší od zaměstnavatele):

Adresa sídla organizace:

IČO:

Místo a datum vystavení: Razítko a podpis oprávněné osoby:
Zaměstnavatel bere na vědomí, že UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., je oprávněna na základě souhlasu poskytnutého zaměst-
nancem v žádosti o úvěr nebo jeho změnu telefonicky ověřit správnost 
poskytnutých údajů, přičemž telefonní hovory mohou být nahrávány.

1U cizinců bez přiděleného českého rodného čísla vyplňte datum narození.

Platnost 30 dnů ode dne vystavení. Předložením vyplněného Potvrzení o výši pracovního příjmu nevzniká nárok na schválení úvěrového produktu od UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s.
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