OTP Bank Nyrt.

Munkáltatói jövedelemigazolás
Munkavállaló adatai:
Munkavállaló neve: ______________________________________________________________________________________
Születési/leánykori neve: __________________________ Anyja szül./leánykori neve: __________________________________
Születési hely: __________________________________ Születési idô:__________ év ___________________ hó _______nap
Szem. azonosító/ig. száma: ________________________ Lakcímkártya száma: _______________________________________
Lakóhelye: _____________________________________________________________________________________________
Levelezési címe: ________________________________________________________________________________________
Munkáltató adatai:
Munkáltató neve: ______________________________________________________
Cégformája: £ Egyéni vállalkozó £ Ôstermelô £ Kkt., £ Kft. £ Bt. £ Kht. £ Zrt.
£ Nyrt., £ Rt., Egyéb ¤¤¤¤¤¤ £ Non-profit szerv., £ Egyéb gazdálkodó szervezet

£ Társasház £ Szellemi szabad foglalkozású személy £ Egyszemélyes ügyvédi iroda
Telefonszáma: ___________________
Munkáltató címe: _____________________________________________________
Cégjegyzékszám: ____________________ Adószám: ________________________
Cég/vállalkozás alapításának dátuma: ________ év _____________________ hónap
Vezet az OTP Banknál vállalkozói folyószámlát?*

Alkalmazottak száma:
£ 1–5 fô

£

11–50 fô

£
£

6–10 fô

£
£
£

Egészségügy

50 fô felett

Foglalkoztatási szektora:

£
£
£
£
£

Ipar
Kereskedelem
Mezôgazdaság
Közlekedés
Távközlés,
informatika
Idegenforgalom
Egyéb

Oktatás
Pénzügy,
biztosítás

£
£

Államigazgatás

£ Igen
£ Nem
Jog
£
Ha igen, számlanyitás dátuma* : _________ év _________________________ hónap £
Kitöltésért felelôs személy neve: ______________________________________ Beosztása: ___________________________
Kitöltésért felelôs személy telefonszáma: _______________________________ Telefax száma: ________________________
A munkaviszony adatai:
Munkavégzés helye: _____________________________________________________________________________________
Telefonszáma: ________________________________ Foglalkozása: ______________________________________________
Beosztása: £ tulajdonos £ Kkt., Bt. bel- vagy kültag £ alkalmazott vezetô £ szellemi alkalmazott £ fizikai alkalmazott
£ közalkalmazott, köztisztviselô
Elôzô munkaviszony kezdete: ________ év _____________________ hó _______ nap.
Elôzô munkaviszony vége:
________ év _____________________ hó _______ nap.
Jelenlegi munkaviszony kezdete: ________ év _____________________ hó _______ nap.

£ határozatlan idejû £ határozott idejû ____________________________ -ig.
Munkaszerzôdés típusa:
Jövedelem fizetése: £ átutalással £ készpénzben történik.
Utolsó három hónap alapján kiszámított átlagos nettó jövedelme: _____________________________ ,— Ft,
azaz ________________________________________________________________________________ forint.
Nettó jövedelmét terhelô levonások: ___________________ ,— Ft, _______________________________________
(pl. gyerektartás stb.)
___________________ ,— Ft, _______________________________________
___________________ ,— Ft, _______________________________________
Levonások összesen: ___________________ ,— Ft, azaz ___________________________________

miatt
miatt
miatt
forint.

* Kitöltése csak akkor szükséges, ha Ön egyéni vállalkozó, ôstermelô, Kkt. tag, Bt. bel- vagy kültag, más társas vállalkozás tulajdonosa.

Igazoljuk, hogy nevezett dolgozónk nem áll felmondás hatálya alatt.
Alulírott munkáltató kijelentjük, hogy cégünk ellen a csôdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény
alapján eljárás nem indult.
Ezt a munkáltatói jövedelemigazolást fent nevezett munkavállalónknak az OTP Bank Nyrt.-vel szembeni kötelezettségvállalása, illetve készfizetô kezességvállalása céljára adtuk ki.
Az OTP Bank Nyrt.-nek jogában áll, hogy a Munkáltatói jövedelemigazolás adatainak valóságtartalmát ellenôrizze!
Valótlan tartalmú munkáltatói jövedelemigazolás benyújtása magánokirat hamisítást (Btk. 276. §) valósít meg!
Kelt: _____________________________________
A munkáltatói igazolást a hitelkérelem mellékleteként az OTP Bank Nyrt.-nek nyújtom be.
OTP 2 3330106 06 Munkáltatói jövedelemigazolás

________________________________
(cégszerû aláírás és cégbélyegzô)

________________________________
ügyfél aláírása

