
Załącznik nr 3

.............................................    …........................, dnia.................................
     (pieczęć firmowa zakładu pracy)
          

Zaświadczenie jest ważne przez 
okres 30 dni od daty wystawienia

ZAŚWIADCZENIE
o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani.........................................................................................................................
                                          ( imię i nazwisko)

imię ojca......................................................, nazwisko rodowe..................................................................................

urodzony/a....................................... zamieszkały/a .................................................................................................

......................................................................................legitymujący/a się dowodem osobistym 

Seria...................................Nr................................ wydanym przez..................................................................................

dnia......................................................................, nr pesel..................................................................................................

zatrudniony/a jest od dnia.......................................na stanowisku  ................................................................................

w ..............................................................................................................................................................................

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

(pełna nazwa zakładu pracy i jego adres, numer pod którym została zarejestrowana działalność , data rozpoczęcia działalności gospodarczej i nazwa jednostki dokonującej
rejestracji)

Umowa z wyżej wymienionym zawarta została na czas nieokreślony*/ na czas określony* do dnia ...............................

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich trzech miesięcy wynosi zł............................................................

(słownie złotych:.......................................................................................................................................)

Wynagrodzenie powyższe jest/ nie jest* obciążone z tytułu wyroku sądowego lub innych tytułów w kwocie..........................

złotych miesięcznie.

Wymieniony pracownik:

- znajduje się/ nie znajduje się* w okresie wypowiedzenia o pracę,

- znajduje się/ nie znajduje się* w okresie próbnym,

- jest/ nie jest* pracownikiem sezonowym.

Zakład pracy wystawiający niniejsze zaświadczenie nie znajduje się /znajduje się* w stanie likwidacji lub upadłości.

                    ........................................................
                                                                                              (podpis i imienna pieczątka służbowa głównego księgowego, dyrektora,

                                                                 kierownika biura kadr, itp. lub właściciela, wspólnika) 
                                                             

*niepotrzebne skreślić

Jednocześnie wyrażam zgodę na potwierdzenie przez zakład pracy wszystkich danych objętych treścią zaświadczenia
dotyczących mojej osoby na zapytanie ETNO Banku Spółdzielczego skierowane w drodze pisemnej, telefonicznej lub
mailowej.

……………………………………………….
(podpis Klienta)



Załącznik nr 3

Upoważnienie do potrąceń kredytobiorcy lub poręczyciela

Ja …………………………………………………………………………..zam. …………………………………………………………………………………..

Na podstawie Art. 91 k.p. upoważniam swój zakład pracy wymieniony na odwrocie oświadczenia do potrącenia części wynagrodzenia za pracę, w 
granicach dopuszczalnych przepisami, na wypadek niespłacenia przez kredytobiorcę lub poręczycieli, zaciągniętego

przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………kredyt (raty, odsetki) w ETNO Banku Spółdzielczym.
Upoważnienie niniejsze może zostać odwołane wyłącznie za zgoda Banku wyrażoną w formie pisemnej.

Kredytobiorca lub poręczyciel

…………………………………………..
czytelny podpis

          Potwierdzenie zakładu pracy

…………………………………………………..

………………………………………………….
                         miejsce, data

Oświadczenie 

Ja,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)

- pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego* oświadczam, iż:

1) (wpisać posiadam/nie posiadam)……………………………………………….zadłużenie w innym banku lub instytucji zajmującej się ich 

udzielaniem…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(kwota kredytu/pożyczki, średnia rata, nazwa banku lub instytucji zajmującej się ich udzielaniem)

2) (wpisać nie jestem / jestem) ………………………………………………………poręczycielem dla innego kredytu/pożyczki…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwisko kredytobiorcy / pożyczkobiorcy, kwota kredytu / pożyczki, średnia rata, nazwa banku lub instytucji zajmującej się ich udzielaniem)

...........................................................
      czytelny podpis oświadczającego

Własnoręczność podpisów potwierdzam

……………………………………………….
Podpis i pieczątka pracownika BS

*art. 297 Kodeksu karnego : 
§1. W celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada
fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty  lub nierzetelne,  pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności  mających istotne znaczenie  dla  uzyskania
takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.
§2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie powiadamia właściciela organu lub instytucji o powstaniu okoliczności mogących mieć
wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysokości udzielonego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego.
(…)
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