POTVRZENÍ O VÝŠI PRACOVNÍHO PŘÍJMU
(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)
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Údaje o zaměstnanci

Datum narození

Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

9. 2. 2014

Jméno a Příjmení

Adresa trvalého bydliště
Údaje o zaměstnavateli
Název
Sídlo
IČ

Telefon

Adresa pracoviště (pokud je jiná než sídlo)
Údaje o zaměstnání
Funkce
Zaměstnán od (měsíc/rok)
Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu určitou do

DPP

DPČ

Jiný – jaký

Příjem zaměstnance
Aktuální výše hrubé základní mzdy
Měsíc

Celkový čistý netto příjem
(částka netto včetně pohyblivé
složky mzdy, měna)

Uveďte zdroj pohyblivé složky mzdy: měsíční bonus / roční bonus
/ čtvrtletní bonus / přesčasy / provize / jiné (jaké)

Z toho pohyblivá složka
(částka, měna)

Průměrný čistý měsíční příjem za posledních 12 měsíců
(zahrnující / nezahrnující bonusy, prémie apod.*)
-

Mzda je vyplácena na bankovní účet číslo

/

Mzda je vyplácena v hotovosti
Počet dnů nemoci za posledních 12 měsíců
Srážky ze mzdy
Srážky na základě výkonu rozhodnutí – jejich výše
Nejsou

Jsou

Splátky na půjčky poskytnuté zaměstnavatelem – jejich výše
Jiné – jaké a jejich výše

Svým podpisem stvrzuji, že zaměstnanec není ve zkušební lhůtě a nebyla s ním uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru, jeho pracovní
poměr nebyl ukončen výpovědí ani s ním není vedeno řízení o skončení pracovního poměru.
Platnost potvrzení je 30 dní od data vystavení.
Zpracování mzdy je zajišťováno externí společností
Ano

(Název, IČO)

Ne

Vystavil/a
Jméno a příjmení

V

Funkce

Telefon

dne
Razítko a podpis

mBank.cz

mBank S.A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném
u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, vykonávající bankovní činnost
na území České republiky prostřednictvím pobočky banky mBank S.A., organizační složka, se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8,
IČ: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319
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