
Předložením tohoto kuponu nevzniká nárok na schválení úvěrového produktu od kterékoli ze společností skupiny GE Money.

P otvr zujeme,  že  pracovník 

bytem 

telefon/fax  do  zaměstnání 

Kč     slovy 
a  má  průměrný  měsíční čistý příjem 

P očet  vyživovaných  osob  (počet  dětí  a  manžel/ka  bez  stálého  příjmu,  vč.  manžela/ky  na  mateřské  dovolené)

Ze  mzdy  jsou-nejsou*  pr ováděny:  

a)  srážky  na  základě  výkonu  soudního  rozhodnutí  K  č     slovy 

 K  č     slovy 

 K  č     slovy 

b)  jiné  srážky  Kč     slovy 

P otvr zujeme,  že  pracovník  není  ve  z k ušební  době  a  že  s  ním  není  v edeno  jednání  o  skončení  pracovního  poměru. 

Úplný  název  a  adr esa  
zaměstnavatele:  

        IČ: 

   a         R zítko  zaměstnavatele  

je  zaměstnán  jako  měsíce/r od  ok u 

na  základě  smlouvy  na  dobu  a)  určitou  b)  neurčitou  platnost  do 

Počet zaměstnanců               do 25     nad 25 

    P o tvr zení  vystavil  (podpis)           Datum  vystavení  potvr zení 

* 
 N

eh
od

íc
í  s

e 
 šk

r t
ně

te
. 

číslo OM 

Datum a podpis zaměstnance

za poslední 3 měsíce (bez přídavků na děti) 

Potvrzujeme výši hrubého příjmu za posledních 12 měsíců (uvádějte celkový roční příjem) 

Celkem (v případě kratší doby uveďte počet měsíců číslicí) 

Celkem (v případě kratší doby uveďte počet měsíců číslicí) 

Potvrzujeme výši čistého příjmu za posledních 12 měsíců (uvádějte celkový roční příjem) 

Potvrzuji pravdivost a úplnost všech uvedených údajů a zavazuji se, že budu kteroukoli ze společností náležející do skupiny GE Money, tj. GE Money Bank, a. s., 
GE Money Multiservis, a. s., GE Money Auto, a. s., (dále společně nebo jednotlivě „GE Money“) informovat o všech změnách týkajících se výše uvedených 
skutečností a o případných změnách, které by mohly být důležité pro poskytnutí úvěru. Současně uděluji výše uvedenému zaměstnavateli souhlas 
s poskytováním údajů o mé osobě týkajících se trvání pracovního poměru a mých příjmů, a to i telefonicky, kterékoli ze společností skupiny GE Money za 
účelem posouzení mé schopnosti splácet závazky související se  žádostí o úvěr.

Potvrzení o výši příjmu


