
ZAŚWIADCZENIE

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
(pieczęć i nazwa pracodawcy)

NIP ......................................................................  Regon ......................................................................

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani .........................................................................................................................................................................................

urodzony (a) ................................................................. zamieszkały (a) ........................................................................................................................................
 (data urodzenia) (dokładny adres)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

legitymujący (a) się dokumentem tożsamości ...................................................................... jest zatrudniony (a) od dnia .................................................................
 (seria i nr) (dd/mm/rr)

w .........................................................................................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa zakładu pracy i jego adres, nr ewidencyjny pod którym zarejestrowany jest przedsiębiorca)

na stanowisku ...............................................................................................................................................................................................................................................

Rodzaj Umowy  umowa o pracę  umowa cywilno–prawna  inne ..........................................................

Umowa z ww. zawarta jest  na czas nieokreślony  na czas określony do dnia .......................................................
             (dd/mm/rr)
  na okres próbny  umowa na zastępstwo

Wynagrodzenie zasadnicze BRUTTO (miesięczne)

......................................................... zł ..........................................................................................................................................................................................................
 (słownie złotych)
Średnie wynagrodzenie BRUTTO z ostatnich 3 m-cy wynosi

.............................................................. zł ..................................................................................................................................................................................................... ,
 (słownie złotych)

w tym część zmienna brutto (średnia za ostatnie 3 m-ce) ..........................................................................................................................................................
Część wynagrodzenia, która jest wypłacana regularnie w równych odstępach czasu (miesiąc, kwartał itp.), jednak jej wysokość jest 
uzależniona od dodatkowych czynników (np. prowizja, premia).

Średnie wynagrodzenie NETTO z ostatnich 3 m-cy wynosi

.............................................................. zł ..........................................................................................................................................................................................................
 (słownie złotych)
Część zmienna to:

 premia  nadgodziny  prowizje  inne (jakie) .................................................................................................................................................

Część zmienna występuje:

 miesięcznie  kwartalnie  co pół roku  co rok  inne ........................................................................................................

Dotyczy osób, których wynagrodzenie jest obciążone pożyczką/kredytem/wyrokiem sądowym/inne

wysokość miesięcznej raty ........................................................................  ostateczny termin spłaty ........................................................................

Zaznacz kwadrat, jeżeli

 wymieniony pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

 wymieniony pracownik jest pracownikiem sezonowym

 zakład pracy znajduje się w stanie likwidacji

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 pożyczki przez Bank.
Wystawca zaświadczenia upoważnia Bank do uzyskiwania telefonicznego potwierdzenia danych w nim zawartych.

 .................................................................................. .....................................................................................................................................................................
 (miejscowość i data) (pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Zaświadczenie ważne 45 dni od daty wystawienia.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00–923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526–030–02–91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.
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