
 

Potvrdenie o príjme žiadateľa/ky o financovanie vydané zamestnávateľom 
(FL/UV) 

 

 
Zamestnávateľ: ................................... Sídlo: ............................................................. IČO: .............................. 
 
potvrdzuje, že pán/i: ..................................................................................................  
 
Pozícia: ....................................................................................................................... RČ: ................................ 
 
je naším zamestnancom od dátumu: ........................................................................ 
 
Počet vyživovaných osôb: ......................................................................................... 
 
Priemerný čistý mesačný príjem: ....................................................................... Eur  
 
Výška zrážok z mesačného platu: ..................................................................... Eur 
 
 
Potvrdenie vystavil: ............................. Pozícia: ......................................................... Telefón: ......................... 
 
Podpis:.................................................. 
 

Zamestnávateľ vyhlasuje, že vyššie uvedený zamestnanec ku dňu vystavenia tohto potvrdenia nie je vo 
výpovednej lehote, ani s ním nebola uzatvorená dohoda o skončení pracovného pomeru, ani že mu/ním 
nebola doručená žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou a že všetky uvedené údaje sú pravdivé 
a správne. Zamestnávateľ si je vedomý právnych následkov z uvedenia nepravdivých alebo neúplných 
údajov. 
 
Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 814 16  Bratislava, IČO 35730978, 
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd: Sa. Vl. č.: 1555/B je oprávnená si 
preveriť správnosť vyššie uvedených údajov u osoby vystavujúcej toto potvrdenie o príjme, aj telefonicky. 
 

 

 

V......................................dňa..............................           ..................................................................................... 

                  Pečiatka a podpis oprávnenej osoby zamestnávateľa               

 

Prílohami k tomuto Potvrdeniu o príjme sú dva doklady totožnosti: 

1. Občiansky preukaz 
2. Vodičský preukaz alebo pas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prehlásenie žiadateľa/ky o príjmoch a výdajoch domácnosti 

 

Osoby v domácnosti: 
Počet osôb žijúcich v spoločnej domácnosti: ........................................... z toho vyživovaných osôb: ............... 
 
 
Príjmy domácnosti: 
Čistý mesačný príjem žiadateľa: ............................................................... Eur  
 
Ostatné doložené mesačné príjmy domácnosti : ...................................... Eur 
(okrem príjmu žiadateľa, ktorý je potvrdený vyššie) 
 
Náklady domácnosti: 
Mesačný úhrn všetkých dlžných záväzkov mimo UCL: ............................ Eur 
(úver, pôžička, lízing atď.) 
      
Ostatné pravidelné mesačné platby: ........................................................ Eur 
(poistenie, výživné, sporenie atď.) 
 

Prehlásenie žiadateľa/ky o financovanie 
Žiadateľ prehlasuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé, správne a úplné a neboli zamlčané žiadne ďalšie 
informácie podstatné pre vyhodnotenie poskytnutia financovania. Žiadateľ prehlasuje, že má dostatok 
finančných zdrojov na úhradu splácania dlžných záväzkov voči spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 
 
 
 
V ....................................dňa .............................    Podpis ................................................ 
 
 
Podpisom tohto vyhlásenia dávam v súlade s § 11 a § 15, ods. 6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov svoj výslovný súhlas k tomu, aby spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia získala moje 
osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov /občiansky 
preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz/, za účelom identifikácie mojej osoby a so spracovaním tam 
uvedených údajov v informačnom systéme spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Tento súhlas platí 
počas celej doby trvania predpokladanej zmluvy a po dobu splnenia všetkých povinností a záväzkov 
plynúcich z tejto zmluvy, jej vzniku alebo zániku a tiež na dobu určenú osobitnými právnymi predpismi /napr. 
zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a zákon č. 297/2008 Z.z. o boji proti legalizácií príjmov z 
trestnej činnosti/.  
 
Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov: práva osoby, ktorej osobné údaje sú 
spracúvané, sú uvedené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti môže 
dotknutá osoba od spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia požadovať najmä potvrdenie, či sú alebo nie sú 
osobné údaje o nej spracované, informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o 
zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona o 
ochrane osobných údajov a blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím 
času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 
 
 
 

                                                                                          Podpis ................................................  
 
 

 


