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KERESETFÜGGÖ TEVÉKENYSÉGALAPÚ JÖVEDELEMIGAZOLÁS
(Ha Ön önállóan kereső személy – vállalkozó, kisiparos,
a „Az adóbevallás szerinti jövedelemigazolás“ nyomtatványt kell kitölteni.)
Kérjük nyomtatott betűkkel töltse ki az adatlapot. A megfelelő adatot X-szel jelölje.
hiteligénylő
1. Személyi adatok
Titulus, név,
vezetéknév:

adóstárs

kezes
Lánykori
neve:

Állandó lakhely
(irányítószámmal együtt):
Személyi
szám:
2. Munkáltató
Pontos neve:

Családi
állapot:

nőtlen/ hajadon
elvált

nős/férjezett
özvegy

Azonosítószám:

Adószám:

Telephely címe
(irányítószámmal együtt):

Munkáltató alapításának
dátuma (év):

Munkatárs/munkatársnő Munkaviszonyának
kezdete (év, nap, hónap):

Beosztás:

Első munkaviszony
kezdete:

Munkaszerződés típusa
határozatlan jellegű

határozott jellegű:

(év, nap, hónap)
3. Jövedelemigazolás
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
EUR
munkavállaló munkaviszonya 12 hónapnál kevesebb):
EUR
EUR

(év, nap, hónap)
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
EUR
kevesebb):
EUR

Bér fizetése:
készpénzben történik
csekkel kifizetve
átutalás. az Slovenská sporiteľňa, a.s., – nél vezetett számlára, számlaszám
átutalás. más banknál vezetett száml., számlaszám
Havi nettó jövedelmet terhelő levonások:
igen
Bírósági döntés vagy végrehajtó döntése alapján, mértéke:

nem
EUR

Bért terhelő levonások a már folyósított hitelek, kölcsönökre kötött megállapodások alapján
mértéke:
EUR, bank:
hitel száma:
mértéke:

EUR, bank:

mértéke:

EUR, célra:

hitel száma:

Igazoljuk, hogy munkavállalóra sem próbaidő sem felmondási határidő nem vonatkozik.

___________________
Az igazolás kiállításának
dátuma (év, hónap, nap)

__________________________________
____________________________
Az adatok helyességéért felel
Munkáltató pecsétje, aláírása
(név, vezetéknév, tel. sz. hívószám)
Az igazolás a kiállítás napjától számítva 30 napig érvényes.
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