Miejscowość: ____________________

[_][_].____________________ [_][_][_][_]r.
miesiąc słownie

Zaświadczenie o zarobkach
Niniejszym informuję, że wnioskuję o Kredyt hipoteczny/Pożyczkę hipoteczną w Euro Bank S.A. Wyrażam zgodę na udzielenie informacji dotyczącej
zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia Euro Bank S.A. Wyrażam zgodę na telefoniczne lub pisemne potwierdzenie przez Euro Bank S.A. danych
podanych przez Pracodawcę w niniejszym Zaświadczeniu.

Wnioskodawca

Imię

Poręczyciel

Nazwisko
ul.

adres

[_][_]-[_][_][_]

PESEL
dokument tożsamości:

dokument tożsamości

seria/numer:

Pracodawca/ Zleceniodawca
(pieczęć lub: nazwa i forma
organizacyjna, NIP, REGON)

[_][_]-[_][_][_]

adres
Miejscowość i data

Podpis Pracownika

Weryfikacja zatrudnienia (wypełnia Pracodawca / Zleceniodawca)
podstawa zatrudnienia
umowa o pracę czas nieokreślony
umowa zlecenia

czas określony

umowa o dzieło

okres próbny
kontrakt

od dnia …………………………… do dnia …………………………..

stanowisko: _______________________________________

suma dochodów

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne BRUTTO z ostatnich 3 miesięcy dla umów
o pracę i kontraktów lub z 6 miesięcy dla umów zlecenia i o dzieło
PLN BRUTTO

(jeżeli staż pracy jest krótszy – średnia z całego okresu)
w tym wynagrodzenie zasadnicze.

PLN

w tym premie i inne dodatki.

PLN

Diety.
Dochody regularne z innych tytułów, jakich: …………………………….

PLN
częstotliwość:

PLN

Pracownik znajduje się / nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik złożył / nie złożył wniosku o
rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Pracownik jest / nie jest pracownikiem sezonowym. Pracownik przebywa
/ nie przebywa na urlopie wychowawczym / na urlopie macierzyńskim / zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni .
Zakład pracy/Zleceniodawca znajduje się
Wynagrodzenie jest
Pracownik posiada

/ nie jest
/ nie posiada

/ nie znajduje się

obciążone kwotą:

w stanie upadłości

/ likwidacji

/ postępowania naprawczego

.

z tytułu:

kredyt pracowniczy. Miesięczne obciążenie z tego tytułu wynosi:

PLN

Pracodawca wyraża zgodę na pisemną lub telefoniczną weryfikację przez Euro Bank S.A. danych zawartych w formularzu pod poniższym numerem
telefonu. Pracodawca oświadcza, że podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, jest świadomy, że powyższe dane Bank
wykorzysta do podjęcia decyzji kredytowej na rzecz Wnioskodawcy. Pracodawca jest świadomy, że informacje niezgodne ze stanem faktycznym mogą
spowodować stratę finansową Banku, a w konsekwencji pociągnięcie osoby je podającej do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Miejscowość i data
Czytelny podpis Pracodawcy / Zleceniodawcy
Czytelny podpis, tytuł i stanowisko upoważnionego przedstawiciela Pracodawcy/Zleceniodawcy

nr telefonu do kontaktu:
Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty jego wystawienia.


Wyrażam zgodę na telefoniczne lub pisemne potwierdzenie przez Euro Bank S.A. danych podanych przez Pracodawcę w Zaświadczeniu o zarobkach.
Miejscowość i data
Podpis Pracownika
Cześć Zaświadczenia do pozostawienia u Pracodawcy.

