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b) Doklady požadované od 15.08.2016 

 

Doklady totožnosti- vždy 

 

· OP + druhý doklad overujúci totožnosť klienta, 

· Povolenie na pobyt/ pobytový preukaz občana EU, 

· v prípade úveru nad 3 000 € aj OP spolužiadateľa. 

 

Doklad o príjme pre 

Zamestnancov a Dôchodcov - 

vždy 

 

Zamestnanci:  

Ak je príjem klienta z územia SR a klient vyjadrí svoj súhlas 

s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie 

je nutné od klienta žiadať doklad o príjme. 

Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze 

sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov: 

·  výplatná páska za posledné výplatné obdobie 

alebo  

· výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na 

ktorý je klientovi poukazovaná mzda  

alebo  

· originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie 

ako 30 dní.  

 

Dôchodcovia 

Ak je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne  SR a  klient 

vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze 

sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme. 

Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze 

sociálnej poisťovne, je nutné predložiť Jeden z dokladov: 

· potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný 

klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo  

· potvrdenie z pošty, alebo  

· výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam 

je poukazovaný dôchodok. 

 

Poznámka: Ak má zamestnanec či dôchodca súbeh príjmov (typicky 

zamestnanec + podnikateľ alebo dôchodca + podnikateľ apod.), 

príjem / dôchodok klienta pochádza zo SR a klient vyjadrí Súhlas s 

overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, klient 

dokladá len ostatnú časť príjmu ide o podnikateľkú časť príjmu, pre 

ktorú pozri nižšie Doklady o príjme pre podnikateľov). 

 

Doklad o príjme pre 

podnikateľov /  konateľov / 

spolumajiteľov firiem – vždy 

 

 

Podnikatelia (SZČO) Doklady o príjme: 

· originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné 

zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom 

· Pri daňovom priznanie podávanom elektronicky alebo 
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· Príklady dokladov 

v prílohe č. 1 

 

 

 

 

 

poštou nie je nutné vyžadovať pečiatku daňového úradu, 

za podanie sa považuje vytlačenie elektronickej vety 

podania alebo podací lístok z pošty  

 

Konateľ/Spolumajiteľ firmy: 

· ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený 

kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie 

o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené 

zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom 

 

 

Príjem daňovníka sa z daňového priznania počíta ako:  

 

                  Základ dane – daň na úhradu /12 

 

Klient s trvalým pobytom na 

území SR zamestnaný  na 

území Schengenského 

priestoru 

 

Zamestnanci 

· výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam 

je klientovi poukazovaná mzda a zároveň  

· výplatná páska za posledné výplatné obdobie 

 alebo 

· pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva 

výška mzdy 

 

Cudzinec - len ak má 

povolenie na pobyt/ pobytový 

preukaz občana EU a  ak je 

zamestnaný na území CZ, 

AT,HU a PL 

 

 

 

Pri vypĺňaní Žiadosti o úver zadáva predajca v aplikácii Webtelem 

namiesto čísla Občianskeho preukazu kompletné číslo z „Povolenia 

na pobyt“ alebo „Pobytového preukazu občana EU“ a k posúdeniu 

Žiadosti o úver posiela mailom na úverové oddelenie kópie týchto 

dokladov spolu s klientom podpísaným súhlasom „Súhlas so 

spracovaním a kopírovaním povolenia na pobyt“. 

 

Pre takýto typ klienta platí rovnaká povinnosť dokladovania ako pre 

klientov pracujúcich na území  Schengenského priestoru – viď. 

Vyššie. 

 

 

V prípade ak klient žiada 

o motoúver 

 

 

 

· vodičský preukaz skupiny A a A1 

V prípade, že sa jedná o ojazdený motocykel 

· kópia technického preukazu ojazdeného motocykla 

· dodací list 

Kontrola občianskeho preukazu na predajni 

ü predajca je povinný presvedčiť sa, či občiansky preukaz nevykazuje znaky falošného OP (vždy je 

potrebné vziať OP do vlastných rúk – hmatom a vizuálne skontrolovať všetky náležitosti) 

ü OP musí byť platný v deň podpisu Zmluvy  


