Wyczyść formularz

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU

Zaświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty wystawienia. Zaświadczenie wypełnione nieczytelnie lub niekompletne nie będzie uznawane przez bank.
Wyraźnie wypełnij WIELKIMI LITERAMI. W polach wyboru wstaw „X”.

Dane pracodawcy
Nazwa

NIP

nie znajduje się

znajduje się

w stanie: upadłości, likwidacji lub postępowania ugodowego (w tym naprawczego lub restrukturyzacyjnego)

Osoba wystawiająca zaświadczenie:
Imię

Nazwisko

Dane pracownika
Imię

Nazwisko

PESEL

Rodzaj zatrudnienia - umowa o pracę
Jest zatrudniony w firmie od dnia:
DD

na czas:

MM

RRRR

nieokreślony

na zastępstwo

określony do dnia

mianowanie

powołanie

kontrakt menadżerski

DD

w oparciu o:

umowę o pracę

MM

RRRR

inny kontrakt / inne umowy

Zajmowane stanowisko lub funkcja

Czy pracownik jest:
w okresie próbnym, w okresie wypowiedzenia umowy / kontraktu lub pracownikiem sezonowym?

NIE

TAK

na urlopie wychowawczym / urlopie bezpłatnym (powyżej 30 dni)?

NIE

TAK

na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (powyżej 30 dni)?

NIE

TAK

na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim / rodzicielskim?

NIE

TAK

Informacja o dochodzie

waluta dochodu

PLN

inna (jaka)
oraz z ostatnich 12 m-cy /

Średnia miesięczna kwota dochodu netto, w tym premie
i inne niż podstawa składniki wynagrodzenia, (w przypadku
kierowców także diety) - wypełnij za 3 i 12 miesięcy
Średnia miesięczna kwota premii i innych niż podstawa
składników wynagrodzenia uwzględnionych wyżej,
(w przypadku kierowców także diety)

z ostatnich 3 miesięcy

m-cy

Jeżeli zatrudnienie jest krótsze niż 12 miesięcy to podaj liczbę miesięcy i średni miesięczny dochód za ten okres

,

,

,

,

Nie uwzględniaj dodatków o jednorazowym / incydentalnym charakterze, na przykład: nagród jubileuszowych, diet z tytułu poniesionych kosztów, jednorazowych ekwiwalentów na pokrycie kosztów ubioru służbowego,
cele mieszkaniowe, dofinansowania okularów, dofinansowania do wypoczynku, pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich (np. ryczałt kuratorski), dywidend.
Wszystkie składniki wynagrodzenia wpisz w walucie wskazanej w polu „waluta dochodu" .
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Rodzaj zatrudnienia - umowa zlecenie / o dzieło
Współpracuje z firmą od dnia:
DD

w oparciu o:

umowę zlecenia

MM

RRRR

umowę o dzieło

inną umowę o świadczenie usług

Aktualna umowa została zawarta od dnia:
DD

MM

RRRR

na czas:

nieokreślony

określony do dnia
DD

Zajmowane stanowisko / funkcja

waluta dochodu PLN

Średnia miesięczna kwota dochodu NETTO z ostatnich 6 m-cy

RRRR

dni

Ile dni trwała najdłuższa przerwa między umowami w ostatnich 12 miesiącach?
Informacja o dochodzie

MM

inna (jaka)

,

kwota:

Wpisz w walucie wskazanej w polu „waluta dochodu”.

Uzyskiwane dochody, obciążenia (wypełnij zawsze, niezależnie od rodzaju zatrudnienia)
Dochody wypłacane są:

gotówką

przelewem – do banku (podaj nazwę)

______________________________________________________________________

Obciążenia:
Tytuły egzekucyjne / zajęcia komornicze

NIE

TAK

Kredyt, pożyczka socjalna / zakładowa

NIE

TAK

,

kwota

,

rata miesięcznej spłaty

Osoba upoważniona do wystawienia zaświadczenia

Podpis osoby wystawiającej zaświadczenie

Data wystawienia zaświadczenia
DD

MM

RRRR

Miejsce na pieczątkę pracodawcy
Bank jest upoważniony do weryfikacji danych zawartych w zaświadczeniu.
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