Klientska linka Home Credit:

Zákaznícka linka Tesco Finančných služieb:

0850 111 118

0850 003 322

Potvrdenie O výške daňovej povinnosti
ŽIADATEĽ O ÚVER

SPOLUŽIADATEĽ O ÚVER

RUČITEĽ

SPOLURUČITEĽ

Informácie o daňovníkovi
1. PRIEZVISKO A MENO
2. RODNÉ ČÍSLO
3. TRVALÉ BYDLISKO – ULICA, ČÍSLO
4. MESTO

5. PSČ

6. IČO
7. PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ VYKONÁVA OD
8. RODINNÝ STAV

  SLOBODNÝ/
SLOBODNÁ

  ŽENATÝ/
VYDATÁ

9. POČET VYŽIVOVANÝCH DETÍ

  ROZVEDENÝ/
ROZVEDENÁ

  VDOVEC/
VDOVA

10. POČET ČLENOV RODINY

Informácie o príjme daňovníka
Podľa daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov boli daňovníkovi
za posledné zdaňovacie obdobie priznané:
11. ZA ROK
12. ZÁKLAD DANE *

SLOVOM

€

13. DAŇ **

SLOVOM

€

14. CELKOVÉ PRÍJMY/VÝNOSY ***

SLOVOM

€

15. PRIEZVISKO A MENO
16. POTVRDZUJEME, ŽE VŠETKY DAŇOVÉ POVINNOSTI K DNEŠNÉMU DŇU

 SÚ SPLNENÉ

 NIE SÚ SPLNENÉ

17. MENO ZODPOVEDNÉHO PRACOVNÍKA
18. TELEFÓNNE ČÍSLO
*
Celkový základ dane (v Daňovom priznaní (ďalej len DP) typu A – riadok č. 36; v DP typu B – riadok č. 76)
** Celková daňová povinnosť (v DP typu A – riadok č. 56; v DP typu B – riadok č. 97)
*** Celkové prijmy (v DP typu A – riadok č. 36; v DP typu B – riadok č. 37 – tabuľka č. 1, stl. 1, riadok č. 9)
19. DÁTUM
20.		 PODPIS KLIENTA

podpis zodpovedného pracovníka

pečiatka daňového úradu

Týmto poskytujem moje osobné údaje uvedené v tomto potvrdení o výške daňovej povinnosti (Potvrdenie), spoločnosti Home Credit Slovakia, a. s.,
Teplická 147, 921 22 Piešťany (ďalej len spoločnosť) na dobu do uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, maximálne však na 6 mesiacov odo
dňa ich poskytnutia, a to za účelom posudzovania mojej úverovej žiadosti o finančnú službu. Osobné údaje budú spracúvané v informačnom systéme
spoločnosti automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. Okruh príjemcov: kontrolné orgány, dotknutá osoba
a servisné služby. Sprostredkovatelia spoločnosti: zoznam sprostredkovateľov je uvedený na webových stránkach spoločnosti, www.homecredit.sk ako
osoba žiadajúca spoločnosť o poskytnutie finančnej služby:
1. som bol informovaný, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a právnym základom ich spracúvania je § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len zákon)
2. vyhlasujem, že mnou uvedené osobné údaje sú správne, pravdivé a zodpovedajú skutočnosti,
3. vyhlasujem že, som bol oboznámený o svojich právach v zmysle § 28 zákona, ktoré sú uvedené na webových stránkach spoločnosti, www.homecredit.sk.
21. DÁTUM
22.		 PODPIS KLIENTA

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na čísle uvedenom v záhlaví formulára.
Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10130/T

www.SpravcaFinancii.sk

