MUNKAVÁLLALÓI JÖVEDELEMIGAZOLÁS
(Kérjük, az alábbi adatokat nyomtatott betűkkel
töltse ki. Megfelelőt jelölje X-szel.)
1. Személyi adatok (a következő adatokat a munkavállaló tölti ki)
Személyi
szám:

Titulus, név,
vezetéknév:
Állandó lakhely
(irányítószámmal együtt):

Ezúton hozzájárulásomat adom, hogy jelen munkáltatói igazolásban foglalt adatokat a munkáltatóm részére hozzáférhetővé tegyék,
a célból, hogy azok helyességét a munkáltatónál megerősíthessék, valamint hogy a munkáltató az adatok helyességének vizsgálatáról az
eredményt a Slovenská sporiteľňa, a. s. (továbbiakban „Bank“) részére biztosítsa hitelkérelmem elbírálása céljából. Továbbá, hozzájárulok,
hogy a Bank az igazolásban szereplő információkat a munkáltatónál megerősíthesse, többek között telefonon keresztül is.
Dátum:

Munkavállaló aláírása:

2. Munkáltató (az alábbi adatokat a munkáltató tölti ki és igazolja)
Pontos
megnevezése:

Azonosítószáma:

Munkáltató székhelye
(irányítószámmal együtt):
A munkavállaló
beosztása:

Munkatárs/munkatársnő
munkaviszonyának kezdete (év, hónap, nap):
Munkaszerződés típusa:

határozott idejű az itt
feltüntetett időpontig

határozatlan idejű

Igazoljuk, hogy a munkavállaló: Próbaidő alatt áll:

igen

nem

Felmondási idő alatt áll:

igen

nem

Munkaképtelen:

igen

nem

3. Jövedelem igazolás
Keresetfüggő tevékenységből származó bruttó havi átlagos jövedelem az utolsó lezárt 12 hónap alapján, kivéve a másodállásban
végzett tevékenységre kötött megállapodásokat, valamint az utazási költségtérítéseket (ill. a munkáltatónál
végzett tevékenység teljes időtartama alatt, ha munkavállaló munkaviszonya 12 hónapnál kevesebb):
HUF
Nettó havi átlagos jövedelem az utolsó lezárt 12 hónap alapján, kivéve a másodállásban végzett
tevékenységre kötött megállapodásokat, valamint az utazási költségtérítéseket (ill. a munkáltatónál
végzett tevékenység teljes időtartama alatt, ha munkavállaló munkaviszonya 12 hónapnál kevesebb):
A bér:

számlára kerül kifizetésre, számlaszám

Havi nettó jövedelmet terhelő levonások:

igen

HUF
készpénzben kerül kifizetésre

nem

Bírósági döntés vagy végrehajtó döntése alapján, mértéke:

HUF

Bért terhelő levonások a már folyósított hitelek, kölcsönökre kötött megállapodások alapján:
mértéke:

HUF

célra:

mértéke:

HUF

célra:

Dátum
(év, hónap, nap)

A kitöltött helyességéért felelős személy
(név, vezetéknév, tel. szám)
Munkáltató bélyegzője és aláírása
Kérjük, őrizze meg a dokumentum egy példányát telefonos ellenőrzés céljából.
Az igazolás a kiállítás napjától számítva 30 napig érvényes

