Potvrdenie o príjme
pre zamestnancov

spoludlžníka

ručiteľa

001407201601

žiadateľa o úver
PSS, a. s., neakceptuje neúplné alebo nesprávne vyplnené tlačivo.

Vyplňte, prosím, nasledujúce údaje paličkovým písmom (čiernou farbou). Vhodné označte X.

k zmluve / zmluvám o stavebnom sporení číslo:
Všetky nasledujúce údaje vyplní Váš zamestnávateľ.

Povinné údaje

1. Osobné údaje
Titul, meno a priezvisko
(aj rodné):
Trvalé bydlisko (aj s PSČ):
Rodné číslo:

Dátum narodenia:
Stav:

slobodný/á

ženatý/vydatá

Počet nezaopatrených detí:

ovdovelý/á

rozvedený/á

Služobný telefón:

Služobný e-mail:

2. Zamestnávateľ
Presný názov:
Adresa (aj s PSČ):
IČO:

Zamestnanec je u nás
zamestnaný/á ako:

DIČ:

Od (deň, mesiac, rok):

1)

odvetvie zamestnávateľa: 2)

Zamestnanec je u nás
zamestnaný/á vo funkcii:

3. Potvrdenie o výške príjmu
Hrubý príjem zo závislej činnosti
za posledných ukončených 12 mesiacov
bez prídavkov na deti a dohôd o prácach
vykonávaných mimo prac. pomeru:

Vymeriavací základ na úrazové poistenie
za posledných ukončených 12 mesiacov:
mena

Diéty

mena

Ak je zamestnanec zamestnaný menej ako 12 mesiacov, jeho potvrdený
príjem a vymeriavací základ na úrazové poistenie je za obdobie

mena

Čistý príjem zo závislej činnosti
za posledných ukončených 12 mesiacov
bez prídavkov na deti a dohôd o prácach
vykonávaných mimo prac. pomeru:
mena
do

od

Pečiatka a podpis zamestnávateľa

4. Zrážky
Z čistého mesačného príjmu sa vykonávajú zrážky:

nie

áno

mena,

Na základe súdneho výkonu rozhodnutia alebo exekúcie vo výške:
pohľadávky v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z., v platnom znení (Exekučný poriadok)

z toho:

mena, na prednostné

Na základe dohody o zrážkach zo mzdy na už poskytnuté úvery, pôžičky
vo výške:

mena

banke:

číslo úveru:

vo výške:

mena

banke:

číslo úveru:

vo výške:

mena

na účel:

Potvrdzujeme, že zamestnanec má uzatvorený pracovný pomer na dobu
určitú

neurčitú

Dátum

od

do

Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá
(meno, priezvisko, telefón)

a nie je v skúšobnej ani
vo výpovednej lehote.

Pečiatka a podpis zamestnávateľa

Potvrdenie platí 30 dní odo dňa vystavenia.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava, tel.: 02/58 55 58 55, www.pss.sk
IČO: 31335004, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 479/B

1)

Druh zamestnania – na prednej strane tlačiva použite, prosím, príslušný kód
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

2)

-

nesúkromní remeselníci a robotníci
technicko-hospodárski pracovníci, referenti, personalisti
podnikatelia, SZČO
učitelia, vedeckí pracovníci, lekári a zdravotné sestry
policajti a vojaci
manažéri, vedúci, riaditelia a konatelia
IT pracovníci, programátori
hoteliéri, recepčné, upratovačky, kuchári a čašníci
vrátnici, SBS, vodiči, predavači, skladníci a pod.
obchodníci, makléri, konzultanti

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

-

poľnohospodári a lesní hospodári
umelci a športovci
starobní dôchodcovia
invalidní dôchodcovia
poberatelia výsluhového dôchodku
poberatelia opatrovateľského príspevku
poberatelia materského príspevku
žiaci a študenti
študenti nad 18 rokov
ženy v domácnosti

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

-

bez zamestnania
zamestnanie v zahraničí
podnikanie v zahraničí
zamestnanie plus starobný dôchodok
podnikanie plus starobný dôchodok
zamestnanie plus invalidný dôchodok
podnikanie plus invalidný dôchodok
zamestnanie plus výsluhový dôchodok
podnikanie plus výsluhový dôchodok
neznáme zamestnanie, 231 - iné zamestnanie

Odvetvie zamestnávateľa – na prednej strane tlačiva použite, prosím, príslušný kód
01 - a. s. - poľnoh., poľovníctvo a lesníctvo, rybolov a chov rýb
04 - a. s. - veľkoobchod a maloobchod, oprava vozidiel
07 - a. s. - fin. sprostr., prenájom, nehnuteľnosti a obch. činnosti
10 - a. s. - ostatné služby
13 - s. r. o. - stavebníctvo
16 - s. r. o. - doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie
19 - s. r. o. - školstvo, zdravotníctvo, výskum a sociálna pomoc
22 - š. p. - priemysel
25 - š. p. - hotely a reštaurácie
28 - š. p. - verejná správa a obrana
31 - SZČO - poľnoh., poľovníctvo a lesnictvo, rybolov a chov rýb
34 - SZČO - veľkoobchod a maloobchod, oprava vozidiel
37 - SZČO - fin. sprostr., prenájom, nehnuteľnosti a obch. čin.
40 - SZČO - ostatné služby
43 - iné - stavebníctvo
46 - iné - doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie
49 - iné - školstvo, zdravotníctvo, výskum a sociálna pomoc

02 - a. s. - priemysel
05 - a. s. - hotely a reštaurácie
08 - a. s. - verejná správa a obrana
11 - s. r. o. - poľnoh., poľovníctvo a lesnictvo, rybolov a chov rýb
14 - s. r. o. - veľkoobchod a maloobchod, oprava vozidiel
17 - s. r. o. - fin. sprostr., prenájom, nehnuteľnosti a obch. čin.
20 - s. r. o. - ostatné služby
23 - š. p. - stavebníctvo
26 - š. p. - doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie
29 - š. p. - školstvo, zdravotníctvo, výskum a sociálna pomoc
32 - SZČO - priemysel
35 - SZČO - hotely a reštaurácie
38 - SZČO - verejná správa a obrana
41 - iné - poľnoh., poľovníctvo a lesníctvo, rybolov a chov rýb
44 - iné - veľkoobchod a maloobchod, oprava vozidiel
47 - iné - fin. sprostr., prenájom nehnuteľnosti a obch. čin.
50 - iné - ostatné služby

03 - a. s. - stavebníctvo
06 - a. s. - doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie
09 - a. s. - školstvo, zdravotníctvo, výskum a sociálna pomoc
12 - s. r. o. - priemysel
15 - s. r. o. - hotely a reštaurácie
18 - s. r. o. - verejná správa a obrana
21 - š. p. - poľnoh., poľovníctvo a lesnictvo, rybolov a chov rýb
24 - š. p. - veľkoobchod a maloobchod, oprava vozidiel
27 - š. p. - fin. sprostr., prenájom, nehnuteľnosti a obch. činnosti
30 - š. p. - ostatné služby
33 - SZČO - stavebníctvo
36 - SZČO - doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie
39 - SZČO - školstvo, zdravotníctvo, výskum a sociálna pomoc
42 - iné - priemysel
45 - iné - hotely a reštaurácie
48 - iné - verejná správa a obrana
99 - ostatné

