
Klientom sa môže stať občan Slovenskej republiky, od 21 rokov do 75 rokov  (pri dosplácaní pôžičky)

Typ pracovného 
zaradenia

Povinnosť Typ dokladu Poznámka:

kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi 
poukazovaná mzda 
originál alebo kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace 
potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca 
vyžadované štandardy

kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi 
poukazovaná mzda 

originál alebo kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace 
potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúce 
vyžadované štandardy

potvrdenie o výške daňovej povinnosti 
daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania  s pečiatkou 
daňového úradu 
daňové priznanie a detail potvrdenia (z portálu FS) s fyzickým podpisom klienta 
na prvej strane 

predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým 
priznaním) 

výpisy z účtu alebo viacerých podnikateľských účtov za posledné 3 mesiace 
preukazujúce príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním; v 
prípade spolumajiteľov účtu aj doklad potvrdzujúci vlastníctvo účtu, prípadne 
dispozičné právo k danému účtu

predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým 
priznaním) 

výpisy z účtu alebo viacerých podnikateľský účtov za posledné 3 mesiace 
preukazujúce príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním (v 
prípade ak je dátum začatia podnikania v roku podania žiadosti o spotrebiteľský 
úver); v prípade spolumajiteľov účtu aj doklad potvrdzujúci vlastníctvo účtu, 
prípadne dispozičné právo k danému účtu

Vždy prilož: listina oprávňujúca vykonávať podnikateľskú činnosť alebo slobodné povolanie

potvrdenie o výške danovej povinnosti 
daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania  s pečiatkou 
daňového úradu 
daňové priznanie a detail potvrdenia (z portálu FS) s podpisom klienta na prvej 
strane

predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým 
priznaním) 
výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat za obdobie 
nepokryté daňovým priznaním 

Vždy prilož: listina opravňujúca vykonavať podnikateľskú činnosť alebo slobodné povolanie
predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým 
priznaním) 
výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem/obrat za obdobie 
nepokryté daňovým priznaním (v prípade ak je dátum začatia podnikania v roku 
podania žiadosti o spotrebiteľský úver)

Podnikateľ s IČO, ktorý 
podal daňové 
priznanie a má živnosť 
minimálne rok; majiteľ 
alebo spolumajiteľ 
spoločnosti (s.r.o)*

Podnikateľ s IČO, ktorý 
nepodával daňové 
priznanie; majiteľ 
alebo spolumajiteľ 
spoločnosti (s.r.o.)*

Prilož 1 z týchto 
dokladov:

Prilož 1 z týchto 
dokladov: 

A zároveň prilože aj 
1 z týchto dokladov: 

Prilož 1 z týchto 
dokladov:

Akceptované doklady preukazujúce príjem žiadateľa o spotrebiteľský úver - platnosť od 16.07.2018

Zamestnanec 
Predloženie dokladov iba v 
prípade nemožnosti overenia 
príjmu v Sociálnej poisťovni.

Príjem klientov týchto 
pracovných zaradení nie je 
možné oveiť v Sociálnej 
poisťovni, preto predkladajú 
doklad o príjme vždy. 

Podnikateľ bez IČO - 
slobodné povolania, 
ktorý nepodal daňové 
priznanie

Podnikateľ bez IČO - 
slobodné povolania, 
ktorý podal daňové 
priznanie

A zároveň prilož 1 z 
týchto dokladov:

A rovnako prilož aj 1 z 
týchto dokladov:

A zároveň prilož 1 z 
týchto dokladov: 

Štátni zamestnanci 
(policajti, vojaci, 
colníci, pracovníci 
vôzenskej a justičnej 
stráže)

Každý klient je povinný dokladovať účet na prevod pôžičky , a to niektorým z dokladov:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 - aktuálny výpis z účtu (aj z intertnet/mobil banking), na ktorom je uvedené meno a adresa klienta,

 - dispozičná karta k účtu s menom klienta,

 - potvrdenie o vedení účtu z banka, 

 - zmluva o účte na meno klienta

x

x

x

x

Prilož 1 z týchto 
dokladov:



potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou 
poisťovňou) 

potvrdenie z pošty, 
výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný 
dôchodok.

potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou 
poisťovňou) 
potvrdenie z pošty, 
výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný 
dôchodok.

kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi 
poukazovaná mzda 

výplatné pásky za posledné 3 mesiace 

potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca 
vyžadované štandardy 
pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy s 
prekladom do slovenského jazyka

Gewerberegisterauszug- kópia výpisu zo živnostenského registra v Rakúsku

kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi 
poukazovaná mzda 
originál, alebo kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace 

pracovná zmluva s prekladom do slovenského jazyka 
originál alebo kópia potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 
dní obsahujúca vyžadované štandardy

kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi 
poukazovaný opatrovateľský príspevok 
potvrdenie o výplate opatrovateľského príspevku za posledné 3 mesiace 
a originál potvrdenia o priznaní opatrovateľského príspevku

kópia výpisu z účtu za posledné 3 mesiace, ktorá obsahuje príjmy a výdavky 
klienta

originál alebo kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace  ALEBO

potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca 
vyžadované štandardy

Čo sú Iné príjmy a ich dokladovanie: 

 - diéty (cestovné náhrady), 
 - príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, 
 - opatrovateľské príspevky,
 - štipendium, 
 - sirotské prídavky, 
 - dôchodok zo zahraničia,
 - iné fixné pravidelné odmeny

Pracovník odboru Spracovania žiadosti si môže za účelom dôkladného preverenia klienta vyžiadať vždy aj iný, dodatočný doklad. 

Akceptovateľným prac. 
zaradením môže byť v prípade, 
že má dostatočný príjem, tzn. 
zároveň pracuje prípadne 
podniká. V takom prípade je 
potrebné vybrať typ zaradenia 
Zamestnanec alebo Podnikateľ a 
príspevok dokladovať ako Iný 
zdroj príjmu. 

x

x

x

A zároveň prilož 1 z 
týchto dokladov:

Prilož 1 z týchto 
dokladov:

A zároveň prilož 1 z 
týchto dokladov: 

Prilož 1 z týchto 
dokladov:

Prilož 1 z týchto 
dokladov:

Osoba na materskej 
dovolenke (vydatá)

Opatrovateľ v EÚ

Opatrovateľ v SR

Prilož 1 z týchto 
dokladov:

Prilož 1 z týchto 
dokladov:

Predloženie dokladov iba v 
prípade nemožnosti overenia 
príjmu v Sociálnej poisťovni.

Prilož 1 z týchto 
dokladov:

 * v prípade spolumajiteľov s.r.o. je potrebné uvádzané uvádzať podielový príjem, ak ide o 2 majiteľov s.r.o., tak žiadateľ o pôžičku uvádza polovicu z príjmov spoločnosti; ak by boli 3 
majitelia, tak uvádza 1/3 z príjmov spoločnosti

Ide o pravidelné príjmy z iného ako hlavného zdroja príjmu, čiže mimo zamestnanie, podnikanie alebo dôchodok. Vždy je potrebné ich dokladovať 
výpisom z účtu za posledné 3 mesiace. 

Starobní dôchodcovia 
a invalidní 
dôchodcovia nad 35 
rokov

Výsluhoví 
dôchodcovia 

Zamestnanec v 
zahraničí (v 
Schengenskom 
priestore)

Výsluhový dôchodok nie je 
možné overiť v Sociálnej 
poisťovni, preto je potrebné 
dokladovanie vždy. 


