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mBank.sk
mBank S. A., so sídlom ul. Prosta 18, 00-850 Varšava, Poľská republika, zapísaná do registra podnikateľov Národného 
súdneho registra vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava, 13. obchodné oddelenie registra národných 
súdov pod číslom KRS 0000025237, REGON: 001254524 s úplne splateným základným imaním, ktorého výška
k 01.01.2021 je 169.468.160 PLN, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom mBank S.A., pobočka zahraničnej 
banky, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Odd.: Po, vložka č. 1503/B.

Potvrdzujem pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť všetkých uvedených údajov.

1/1

Udeľujem zamestnávateľovi súhlas s poskytovaním údajov o mojej osobe týkajúcich sa trvania pracovného pomeru a príjmov 
uvedených v tomto potvrdení, a to aj telefonicky alebo e-mailom, spoločnosti mBank S.A., za účelom posúdenia mojej schopnosti 
splácať spotrebiteľský úver.

.....................................................................................
Dátum a podpis klienta

Údaje o zamestnancovi

Titul, Meno a priezvisko

Rodné číslo

POTVRDENIE O VÝŠKE PRÍJMU ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
(VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)

Údaje o zamestnávateľovi

Názov  IČO 

Sídlo 

Adresa pracoviska (ak je iná ako adresa sídla)

Údaje o zamestnaní

Pracovná pozícia

Dátum nástupu do zamestnania 

Pracovný pomer na dobu neurčitú        Pracovný pomer na dobu určitú do

DPČ na dobu určitú do Iný - aký

Príjem zamestnanca 

Aktuálna výška hrubej mzdy EUR

EUR

EUR

Priemerný čistý príjem za posledných 6 mesiacov bez diét

Priemerná čistá výška diét za posledných 6 mesiacov

Mzda je vyplácaná na bankový účet číslo

Mzda je vyplácaná v hotovosti

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Splátky pôžičiek poskytnutých zamestnávateľom

Zrážky zo mzdy

Nie sú Sú

Zrážky na základe výkonu rozhodnutia – ich výška

Iné – aké a ich výška

výška zostatkov pôžičiek

poskytnutá výška pôžičiek

výška mesačných splátok

Aktuálne vo výpovednej dobe Áno Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

Aktuálne PN

Áno NieAktuálne v skúšobnej dobe

Vystavil/a

Meno a priezvisko Pozícia Telefónne číslo

Spracovanie miezd externou spoločnosťou (Názov, IČO)

Pečiatka a podpis
V                                                             dňa

Platnosť potvrdenia je 60 dní od dátumu jeho vystavenia.
Prosíme o uchovanie kópie tohto potvrdenia z dôvodu telefonického overenia údajov.
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