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Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów 
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Wpisz WIELKIMI LITERAMI, a w polach wyboru zaznacz "✓"
Nr wniosku kredytowego (wypełnia bank)
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Data i miejsce wystawienia (zaświadczenie jest ważne miesiąc od daty wystawienia)
Dane Pracodawcy / Zleceniodawcy
Czy pracodawca / zleceniodawca jest w stanie upadłości lub likwidacji?
Dane Pracodawcy / Zleceniodawcy
Czy pracodawca / zleceniodawca jest w stanie upadłoś 
Pieczątka pracodawcy:
Dane Wnioskodawcy
Zatrudnienie od dnia
na czas:
Forma zatrudnienia
Dochód Wnioskodawcy
dla umowy o pracę, stosunku służbowego, powołania / wyboru (urzędnik państwowy) / mianowania, kontraktu menadżerskiego, posiedzeń zarządu i / lub rady nadzorczej / wykonywania zawodu syndyka - wpisz 3 miesiącedla dochodu w walucie innej niż PLN z tytułu umowy o pracę - wpisz 6 miesięcydla pozostałych źródeł - wpisz 12 miesięcydla zatrudnienia krótszego niż 3 miesiące - wpisz faktyczny okres zatrudnienia (tylko pełne miesiące)
Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze netto z ostatnich
miesięcy
(z nadgodzinami, ale bez: premii / nagród / świadczeń z ZFŚS / diet / ekwiwalentów / delegacji)
Premie i nagrody netto wypłacone w wyżej wybranym okresie. Policz i podaj w ujęciu miesięcznym
(nie uwzględniaj premii i nagród o charakterze jednorazowym i incydentalnym np. nagród jubileuszowych)
Suma średniego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i premii / nagród netto w wyżej wybranym okresie. Policz i podaj w ujęciu miesięcznym 
Sposób wypłaty dochodu
Waluta dochodu
Czy dochód jest obciążony z tytułu wyroków sądowych i zajęć egzekucyjnych?
Czy wnioskodawca
jest w trakcie wypowiedzenia umowy
jest w trakcie okresu próbnego
jest pracownikiem sezonowym / na umowie na zastępstwo
korzysta z pożyczki / kredytu pracowniczego
Wysokość miesięcznej raty pożyczki / kredytu pracowniczego (jeśli korzysta):
Czy średni miesięczny dochód netto podany wyżej został pomniejszony o wysokość raty / kredytu pracowniczego?
Jeśli podasz dane niezgodne z prawdą, możesz ponieść odpowiedzialność według przepisów prawa karnego. ING Bank Śląski S.A. jest uprawniony do weryfikacji informacji zawartych w tym zaświadczeniu (na podstawie zgody udzielonej przez Wnioskodawcę bankowi). Możemy się skontaktować z pracodawcą / zleceniodawcą telefonicznie lub listownie.
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Jak poprawnie obliczyć wynagrodzenie zasadnicze i premię / nagrody netto - przykłady
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 I przykład
Marek pracuje na umowie o pracę w Polsce. Zarabia 5000 PLN netto. Pracodawca wypełnia dla niego zaświadczenie na początku marca i oblicza średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, które wypłacił w ostatnich 3 miesiącach (w grudniu, styczniu i lutym). Marek w grudniu otrzymał 13-stkę w wysokości 6000 PLN netto a w lutym otrzymał 14-stkę w wysokości 3000 PLN. Pracodawca, oprócz średniego wynagrodzenia zasadniczego, powinien wpisać na zaświadczeniu również 1/12 z 13-stki, czyli 500 PLN i 1/12 z 14-stki, czyli 250 PLN - łącznie 750 PLN.
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 II przykład
Maria pracuje na umowie o pracę w Polsce. Zarabia 4000 PLN. Pracodawca wypełnia dla niej zaświadczenie na początku maja i oblicza średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, które wypłacił w ostatnich 3 miesiącach (w lutym, marcu i kwietniu). Maria w styczniu tego roku otrzymała premię za rok ubiegły w wysokości 12000 PLMN netto. Pracodawca nie może wpisać 1/12 tej premii na zaświadczeniu ponieważ premia została wypłacona w innym okresie.
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