NIP

(czytelna pieczêã zakùadu pracy)

................................................

NIP

................................................

REGON

................................................

REGON

................................................

TELEFON

................................................

TELEFON

................................................

............................................

............................................

(miejscowoœã i data)

(miejscowoœã i data)

ZAÚWIADCZENIE

(czytelna pieczêã zakùadu pracy)

ZAÚWIADCZENIE

wypeùnia zakùad pracy

wypeùnia zakùad pracy

Zaœwiadcza siê, ¿e ........................................................................................................................

Zaœwiadcza siê, ¿e ........................................................................................................................

(imiona, nazwisko i nazwisko rodowe)

(imiona, nazwisko i nazwisko rodowe)

imiê ojca ....................................................................

imiê ojca ....................................................................

dowód osobisty seria ............. numer ............................ PESEL ................................................

dowód osobisty seria ............. numer ............................ PESEL ................................................

zamieszkaùy(a) w ..........................................................................................................................

zamieszkaùy(a) w ..........................................................................................................................

(dokùadny adres)

(dokùadny adres)

jest zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracê czas nieokreœlony/okreœlony* do....................

jest zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracê czas nieokreœlony/okreœlony* do....................

na stanowisku ............................................................................ od dnia .....................................

na stanowisku ............................................................................ od dnia .....................................

Úrednie miesiêczne wynagrodzenie NETTO z ostatnich 3 miesiêcy zù ......................................

Úrednie miesiêczne wynagrodzenie NETTO z ostatnich 3 miesiêcy zù ......................................

( sùownie: ....................................................................................................................................)

( sùownie: ....................................................................................................................................)

Úrednie miesiêczne wynagrodzenie BRUTTO z ostatnich 3 miesiêcy zù ...................................

Úrednie miesiêczne wynagrodzenie BRUTTO z ostatnich 3 miesiêcy zù ...................................

( sùownie: ....................................................................................................................................)

( sùownie: ....................................................................................................................................)

1.

1.

2.
3.
4.
5.

Czy wynagrodzenie powy¿sze jest obci¹¿one jakimikolwiek obci¹¿eniami

TAK / NIE

kwota ................................................................................................................................
Czy w/w korzysta z jakichkolwiek po¿yczek zakùadowych
TAK / NIE
kwota ................................................................................................................................
Czy w/w znajduje siê w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnienie
TAK / NIE
Czy w/w jest zatrudniony na okres próbny lub jest prac. sezonowym
TAK / NIE
Czy zakùad pracy jest w stanie likwidacji lub upadùoœci, czy toczy siê
postêpowanie ugodowe
TAK / NIE

2.
3.
4.
5.

Czy wynagrodzenie powy¿sze jest obci¹¿one jakimikolwiek obci¹¿eniami

TAK / NIE

kwota ................................................................................................................................
Czy w/w korzysta z jakichkolwiek po¿yczek zakùadowych
TAK / NIE
kwota ................................................................................................................................
Czy w/w znajduje siê w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnienie
TAK / NIE
Czy w/w jest zatrudniony na okres próbny lub jest prac. sezonowym
TAK / NIE
Czy zakùad pracy jest w stanie likwidacji lub upadùoœci, czy toczy siê
postêpowanie ugodowe
TAK / NIE

Wystawca zaœwiadczenia ponosi odpowiedzialnoœã prawn¹ w przypadku podania danych
niegodnych ze stanem faktycznym oraz w przypadku telefonicznego zapytania pracownika
Banku zobowi¹zuje siê do potwierdzania danych zawartych w niniejszym zaœwiadczeniu.

Wystawca zaœwiadczenia ponosi odpowiedzialnoœã prawn¹ w przypadku podania danych
niegodnych ze stanem faktycznym oraz w przypadku telefonicznego zapytania pracownika
Banku zobowi¹zuje siê do potwierdzania danych zawartych w niniejszym zaœwiadczeniu.

Nazwisko, imiê oraz nr telefonu sùu¿bowego z kierunkowym osoby wystawiaj¹cej

Nazwisko, imiê oraz nr telefonu sùu¿bowego z kierunkowym osoby wystawiaj¹cej

zaœwiadczenie: ............................................................................................................................

zaœwiadczenie: ............................................................................................................................

..........................................................

........................................................

..........................................................

........................................................

(czytelny podpis i pieczêã imienna
gùównego ksiêgowego lub dziaùu kadr)

(czytelny podpis i pieczêã imienna kierownika
Zakùadu Pracy lub osoby przez niego upowa¿nionej)

(czytelny podpis i pieczêã imienna
gùównego ksiêgowego lub dziaùu kadr)

(czytelny podpis i pieczêã imienna kierownika
Zakùadu Pracy lub osoby przez niego upowa¿nionej)

Biuro Kredytowe – kredyty gotówkowe, hipoteczne, konsolidacja
64-920 Piùa, ul. Okrzei 7A – I piêtro tel.

0-67 213-00-82

Biuro Kredytowe – kredyty gotówkowe, hipoteczne, konsolidacja
64-920 Piùa, ul. Okrzei 7A – I piêtro tel.

0-67 213-00-82

