VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155, BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti
žiadateľ o úver

spolužiadateľ o úver

solidárny spoludlžník

Informácie o zamestnávateľovi
Názov zamestnávateľa:

IČO:

Ulica a číslo domu:

Mesto:

Číslo telefónu zamestnávateľa:

PSČ:

Informácie o zamestnancovi
Titul:

Meno:

Rodné číslo:

Priezvisko:
Pracovná pozícia:

Zamestnanec je:

deň/mesiac/rok

od

zamestnaný na čas určitý
zamestnaný na čas neurčitý
v skúšobnej lehote

Číslo telefónu zamestnanca:
deň/mesiac/rok

do

vo výpovednej lehote
Rodinný stav:
slobodný/slobodná

ženatý/vydatá

Počet vyživovaných detí:

rozvedený/rozvedená

Počet členov rodiny:

Informácie o príjme zamestnanca
Základný mesačný príjem:

vdovec/vdova

EUR

EUR

Bonusy a odmeny:

Čistý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov:
mesiac
výška čistého príjmu
výška hrubého príjmu
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

mesiac

Frekvencia vyplácania
bonusov a odmien:

výška čistého príjmu

výška hrubého príjmu
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

Čistý ročný príjem za posledných 12 mesiacov:

EUR

Celkový hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok od vyššie uvedeného zamestnávateľa:
Ak je žiadateľ zamestnaný menej ako 12 mesiacov, jeho potvrdený čistý príjem je za obdobie:

od 		

do

Mzda je:

poukazovaná na účet č.

vyplácaná v hotovosti

Diety sú:

poukazovaná na účet č.

vyplácané v hotovosti

Zrážky zo mzdy:

na základe súdneho rozhodnutia
splátky úverov
výživné

EUR
EUR
EUR

iné

Zamestnávateľ potvrdzuje, že uvedené údaje sú pravdivé a nie je v rokovaní so zamestnancom o ukončení pracovného pomeru
Meno zodpovedného pracovníka:
Telefónne číslo personálneho/mzd. útvaru:
E-mailový kontakt personálneho/mzd. útvaru:

V

V

podpis zodpovedného
pečiatka
pracovníka
zamestnávateľa
Týmto udeľujem súhlas so sprístupnením údajov uvedených v tomto Potvrdení o príjme zo závislej činnosti môjmu zamestnávateľovi na účel
overenia ich správnosti a aby zamestnávateľ poskytol výsledok overenia ich správnosti VÚB, a.s., na účel posúdenia mojej úverovej žiadosti.
dňa

dňa

podpis zamestnanca

VÚB je členom skupiny

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
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Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155, BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Potvrdenie o výške daňovej povinnosti
žiadateľ o úver

spolužiadateľ o úver

ručiteľ

spoluručiteľ

Informácie o zamestnancovi
Titul:

Meno:

Priezvisko:

Trvalé bydlisko/Ulica:

Mesto:

PSČ:
Rodné číslo:

IČO:

Podnikateľskú činnosť vykonáva od:

Rodinný stav:
slobodný/slobodná
Počet vyživovaných detí:

ženatý/vydatá

rozvedený/rozvedená

vdovec/vdova

Počet členov rodiny:

Informácie o príjme daňovníka
Podľa daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov boli daňovníkovi za posledné
dve zdaňovacie obdobia priznané:
Za rok:
Základ dane: *

slovom:
EUR

Daň: **

slovom:
EUR
slovom:

Celkové príjmy/výnosy: ***
EUR
Za rok:
Základ dane: o*

slovom:
EUR

Daň: **

slovom:
EUR
slovom:

Celkové príjmy/výnosy: ***
EUR

Potvrdzujeme, že všetky daňové povinnosti k dnešnému dňu

sú splnené

nie sú splnené

Potvrdzujeme, že daňovník podal

riadne daňové priznanie

opravné daňové priznanie

Meno zodpovedného pracovníka:

Telefónne číslo:

podpis zodpovedného
pečiatka
pracovníka
daňového úradu
Týmto udeľujem súhlas so sprístupnením údajov uvedených v tomto Potvrdení o výške daňovej povinnosti príslušnému daňovému úradu na účel
overenia ich správnosti a aby príslušný daňový úrad SR poskytol výsledok overenia ich správnosti VÚB, a.s., na účel posúdenia mojej úverovej žiadosti.
V

dňa

V

dňa

podpis daňovníka

*
celkový základ dane (v Daňovom priznaní (ďalej len DP) typu A – riadok č. 36; v DP typu B – za rok 2015 a rok 2016 riadok č. 72)
** celková daňová povinnosť (v DP typu A – riadok č. 56; v DP typu B – za rok 2015 riadok č. 96 a za rok 2016 riadok č. 107)
*** celkové príjmy (v DP typu A – riadok č. 36; v DP typu B – riadok č. 37)

VÚB je členom skupiny

