Załącznik nr 2
do Wniosku o Kredyt Hipoteczny
Pieczęć zakładu pracy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów

Nazwa i adres pracodawcy (nazwa, adres, siedziba, nr telefonu)
Zaświadcza się, że Pani / Pan
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Dowód osobisty (seria, numer, data wydania, przez kogo?)
PESEL
Jest zatrudniona / y od dnia........................................................................................................................................................ na podstawie:
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
umowy o pracę zawartej na czas określony do dnia .....................................................................................................................................
umowy zlecenia
umowy o dzieło
Stanowisko . .......................................................................................................................................................................................................
Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 6 miesięcy wynosi ............................................................................................. zł
(słownie złotych polskich: .............................................................................................................................................................................. )
wyliczone z ostatnich 6 miesięcy, wynosi........................................................................................................................................................ zł
z czego płaca podstawowa, wynosi ............................................................................................................................................................... zł
premie / prowizje, wynoszą . ........................................................................................................................................................................... zł
Powyższe wynagrodzenie:
nie jest przedmiotem egzekucji, nie jest obciążone na mocy wyroków sądowych lub innych tytułów
jest obciążone na mocy (wymienić tytuł) . .........................................................................................................................................................
kwotą w wysokości .....................................................................................................................................................................zł miesięcznie.
Inne potrącenia:
(pożyczki socjalne, kasy zapomogowo–pożyczkowe) w kwocie ............................................................................................... zł miesięcznie,
spłata do dnia: . ..................................................................................................................................................................................................
Wyżej wymieniona / y:
nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
nie znajduje się w okresie próbnym
nie przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim / wychowawczym / zwolnieniu lekarskim
nie jest pracownikiem sezonowym
Zakład pracy:
nie znajduje się w stanie likwidacji
nie znajduje się w stanie upadłości

Data wystawienia zaświadczenia

Pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej

24/06/2008

Wyrażam zgodę na potwierdzenie i uzyskanie przez EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, informacji od zakładu
pracy dotyczących danych zawartych w niniejszym zaświadczeniu.

Data

Podpis Klienta

EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 19, 00-560 Warszawa; wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243200; NIP 107-000-28-03; wysokość kapitału zakładowego EUR 1 450 875 915, 50 (w całości wpłacony).

