Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Załącznik nr 5
do Metodyki oceny zdolności kredytowej osób fizycznych

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA (ważne 30 dni od daty wystawienia)
………………………………………..…………..

......................................., dnia ................................

(pieczęć firmowa zakładu pracy z numerem NIP, REGON

Niniejszym zaświadcza się, że Pan(i) ………………………………………………………………………………dowód osobisty…………………………………….
……………………………………………… PESEL …………………………………………………… zamieszkały(a)……………………………………………………………..
Jest zatrudniony(a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
NIP ………………………………….……………….. REGON ………………………….….……………Telefon do firmy zatrudniającej …………………………….
na podstawie (proszę zaznaczyć właściwe):
umowy o pracę
umowy o dzieło

kontraktu
powołania/mianowania

umowy zlecenia
inny rodzaj

od dnia ……………………………………..………na stanowisku……………………………………………………………………………………………………………………..
na czas:
nieokreślony
określony do dnia ……………………..……..……....
jako pracownik sezonowy
próbny do dnia ……………….………

zastępstwa do dnia ………………….…..………….

Zaświadcza się, iż pracownik:
nie znajduje się
znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy/rozwiązania stosunku pracy
nie przebywa
przebywa:
na urlopie macierzyńskim
na urlopie wychowawczym
na zwolnieniu lekarskim pow. 60 dni
na urlopie bezpłatnym pow. 30 dni
Średnie miesięczne wynagrodzenie NETTO/BRUTTO* z ostatnich 3 miesięcy

wynosi:

zł

słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………zł w tym:
wynagrodzenie zasadnicze:
premie: miesięczne kwartalne
nadgodziny:

półroczne

…………………………..….…… zł,
roczne …………………………………… zł (w ujęciu miesięcznym),
…………………………………… zł

Do wynagrodzenia netto proszę nie wliczać: diet/delegacji, dodatków: urlopowych/gratyfikacji, motywacyjnych, funkcyjnych, mundurowych, socjalnych, za
brak mieszkania, za rozłąkę, ekwiwalentu za samochód, za paliwo/dojazdy, karty hutnika, nagród.

Wynagrodzenie powyższe jest*/nie jest* obciążone z tytułu wyroku sądowego, spłat jakichkolwiek kredytów lub pożyczek pracowniczych (np.
ZFŚS, KZP) lub innych tytułów w kwocie ......................................... złotych miesięcznie z tytułu ……………………………………………………
Pracodawca:
nie znajduje się/ znajduje się w stanie likwidacji/upadłości/postępowaniu naprawczym/postępowaniu układowym
Mając świadomość odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne
ze stanem faktycznym. Tel. do osoby wystawiającej zaświadczenie: ………………………………………………..

.……………………………………………………………..
podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej
do wystawiania zaświadczeń o dochodzie i
zatrudnieniu

…………………………………………………………………………
podpis i imienna pieczątka Właściciela
lub Kierownika zakładu pracy

Wyrażam zgodę na skierowanie przez Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim zapytań do zakładu pracy i potwierdzenie przez zakład
pracy informacji zawartych w niniejszym zaświadczeniu.
......................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy/Poręczyciela)

* niepotrzebne skreślić

