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(pro vnitřní potřebu ČMSS)

POTVRZENÍ O PŘÍJMU A ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., sídlo: Vinohradská 3218/169, P. O. Box 117, 100 17 Praha 10, IČO: 49241397, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2117 (dále jen „ČMSS“), tel.: 225 225 225, fax: 225 225 999, internet: www.cmss.cz, e-mail: info@cmss.cz
Číslo úvěrové smlouvy/číslo smlouvy o stavebním spoření
Část A) Potvrzení o příjmu (vyplňuje zaměstnanec i OSVČ)1)
Jméno

Příjmení

Rodné číslo

Adresa bydliště včetně PSČ

Dále část A vyplňuje pouze zaměstnavatel, popř. žadatel
Rodinný stav

Zaměstnán od (datum nástupu)

Jako

Hlavní obor působnosti zaměstnavatele
Průměrný čistý měsíční příjem za posledních 12 měsíců1) v Kč

,- Počet vyživovaných osob2)

Jiné položky příjmu (cestovné, stravné, diety) v Kč

,- Věk dětí

Prováděné srážky:
z titulu

Kč

,-

z titulu

Kč

,-

Se zaměstnancem je uzavřen/na
pracovní poměr

na dobu určitou do

na dobu neurčitou

dohoda o provedení práce
dohoda o pracovní činnosti
na dobu určitou do
na dobu neurčitou
Potvrzujeme, že podnik není v likvidaci nebo konkurzním řízení.
Potvrzujeme, že zaměstnanec není ve zkušební době a že s ním není vedeno jednání o skončení pracovního poměru.

Název a adresa zaměstnavatele, IČO

Datum, jméno a telefonní číslo osoby, která potvrzení vystavila

Razítko a podpis zaměstnavatele

Část B) Údaje o finanční situaci (vyplňuje zaměstnanec i OSVČ)

Úvěr/leasing od (název firmy)

Úvěr/leasing od (název firmy)

Ve výši (CČ, úvěrový rámec) Kč

Ve výši (CČ, úvěrový rámec) Kč

Měsíční zatížení v Kč

Měsíční zatížení v Kč

Úvěr/leasing od (název firmy)

Úvěr/leasing od (název firmy)

Ve výši (CČ, úvěrový rámec) Kč

Ve výši (CČ, úvěrový rámec) Kč

Měsíční zatížení v Kč

Měsíční zatížení v Kč

Kreditní karta (limit) Kč

Výše aktuální měsíční splátky Kč

Další pravidelné náklady domácnosti v Kč
(uveďte titul: pojistné, výživné, aj.)
Kč.
Prohlašuji, že celkové měsíční životní náklady naší domácnosti včetně nákladů na bydlení dosahují částky
(uveďte výši skutečných životních nákladů všech osob v domácnosti a všech nákladů na bydlení. Tzn., jedná se především o
náklady na stravu, ošacení, školku, školu, dopravu, telefon, internet, energie, topení, nájem, léky, volnočasové aktivity, atp.
Do částky nezahrnujte náklady na měsíční splátky úvěrů, kreditních karet a dalších nákladů uvedených ve formuláři výše)
Poznámka: Pro posouzení bonity bude počítáno s náklady, které výše uvedete. V případě, že budou nižší, než jsou částky životního minima a
nákladů na bydlení stanovené ČMSS s přihlédnutím ke statistickým údajům Ministerstva práce a sociálních věcí, bude počítáno s náklady
stanovenými ČMSS.
nejsem společníkem nebo členem statutárního orgánu
jsem
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a že
zaměstnavatele dle tohoto potvrzení. Dále prohlašuji, že k dnešnímu dni nemám nedoplatky na daních, na zdravotním a sociálním pojištění
a že nebyl prohlášen konkurz, není vedena exekuce na můj majetek ani nejsem evidován ke dni podpisu tohoto prohlášení v insolvenčním
rejstříku. Účastník bere na vědomí, že osobní údaje ČMSS zpracovává a nakládá s nimi tak, jak je uvedeno v Informačním memorandu
o zpracování osobníchúdajů dostupném na http://www.cmss.cz/osobni-udaje, se kterým se seznámil.
V

Dne

Podpis účastníka úvěrového případu
Upozornění: Potvrzení je platné 60 dní ode dne vystavení.
1)
Zaměstnanec přikládá tři poslední výplatní pásky, OSVČ přikládá daňové přiznání za poslední uzavřené zdaňovací období.
V případě kontroly příjmů specifickým způsobem je možné vyžádat až 6 posledních výpisů z účtu.
10001056, 10/06.19
2)
Tzn. manžel/ka plus počet dětí.

