Załącznik nr 1 do Metodyki oceny zdolności kredytowej osób fizycznych

.
......................................, dnia.....................
Zaświadczenie jest ważne przez
okres 30 dni od daty wystawienia
pieczęć firmowa zakładu pracy (nr NIP i REGON)

ZAŚWIADCZENIE
o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
Niniejszym zaświadcza się, że Pan*/Pani* .......................................................................................................................................
( imię i nazwisko)

imię ojca........................................................................., nazwisko rodowe.......................................................................................
urodzony*/a* .......................................................... zamieszkały*/a* .................................................................................................
..................................................................................legitymujący*/a* się dokumentem tożsamości o nazwie ........................
Seria..................................................Nr................................

wydanym

przez...................................................................................

w.................................... dnia ............................................... zatrudniony*/a* jest od dnia ...................................... w ....................
............................................................................................................................................................................................................
( pełna nazwa zakładu pracy , jego adres ,NIP, REGON oraz numer telefonu )

na stanowisku …………………………………………………………………………………………………………………………………..
na podstawie (zaznaczyć właściwe):

□ umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
□ umowy o pracę zawartej na czas określony do dnia……………..………….., będącej:
□ pierwszą □kolejną umową o pracę, z przerwą pomiędzy umowami
□ do 1 m-ca □ do 3 m-cy □ inna (jaka?)
□ kontraktu menedżerskiego na czas □ nieokreślony □ określony do dnia………….………………..będącego:
1

□ pierwszym □kolejnym kontraktem, z przerwą pomiędzy kontraktami
□ do 1 m-ca □ do 3 m-cy □ inna (jaka?)
□ mianowania na czas nieokreślony □ mianowania na czas określony do dnia……………….……, będącego:
□ pierwszym □kolejnym mianowaniem, z przerwą pomiędzy mianowaniami
□ do 1 m-ca □ do 3 m-cy □ inna (jaka?)
□ umowy zlecenia
□ umowy o dzieło
□ innej umowy (jakiej):…………………………………………………………………………..
Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy (w przypadku umów cywilnoprawnych średnie miesięczne
wynagrodzenie netto z ostatnich 12 miesięcy) w PLN2 ..................................................................................................
(kwota słownie : ............................................................................................................................................................................).
Dotyczy osób, których wynagrodzenie jest obciążone pożyczką/kredytem/wyrokiem sądowym/inne
wysokość miesięcznej raty .......................................................................ostateczny termin spłaty .................................................

1
2

Wypełnić jeżeli zaznaczono opcję kolejna umowa, kontrakt, mianowanie.
Z wyłączeniem nagród jubileuszowych, diet z tytułu poniesionych kosztów, jednorazowych ekwiwalentów,
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Wymieniony pracownik:
-

znajduje się*/nie znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,

-

znajduje się*/nie znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę/rentę, *

-

znajduje się*/nie znajduje się* w okresie próbnym,

-

jest*/nie jest* pracownikiem sezonowym,

Wynagrodzenie jest/nie jest* przekazywane przez Zakład Pracy na rachunek pracownika.
Zakład pracy wystawiający niniejsze zaświadczenie nie znajduje się*/znajduje się* w stanie likwidacji lub upadłości.
Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Banku
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kk z tytułu udzielenia nieprawdziwych albo
nierzetelnych informacji na potrzeby udzielenia kredytu/pożyczki przez Bank.
Wystawca zaświadczenia upoważnia Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju do uzyskiwania u wystawcy tego zaświadczenia telefonicznego
potwierdzenia danych w nim zawartych.
Przyjmuję do wiadomości, że zaświadczenie wypełnione niekompletnie lub nieczytelnie nie będzie honorowane.

(pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

