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MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

UniCredit Bank Hungary Zrt.

(Partner Számlacsomagok igényléséhez)

Munkáltató adatai
Munkahely neve:

Munkáltató székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

A Munkáltató és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejött Együttműködési megállapodás dátuma:

Munkavállaló adatai
Neve:

Születési neve:

Születés helye:

Születés dátuma:

Anyja neve:

Alkalmazotti munkaviszony kezdete:

Próbaidejét letöltötte:1 *

 Igen

Határozott idejű munkaviszony esetén lejárat: *

 Nem

Hosszabbítás periódusa:2 *

Utolsó 3 havi nettó bérjövedelem átlaga:3 *

Egyéb átlag havi nettó bérjövedelem:4 *

Átutalással kiﬁzetett havi jövedelem összege:*

Egyéb jövedelem típusa:5 *

* A megjelölt mezők kitöltése csak akkor kötelező, ha a Számlatulajdonos Partner Start Hitelkeretet igényel.

A kitöltésért felelős
Munkáltató 

Bérszámfejtő cég 

Kitöltésért felelős személy neve:

Bérszámfejtő cég neve:

Adószáma:

Kitöltésért felelős személy munkahelyi telefonszáma:

Kitöltésért felelős személy neve:

Kitöltésért felelős személy munkahelyi telefonszáma

Faxszám és e-mail cím, ahova a munkáltatói igazolás ellenőrzés céljából visszaküldhető

Jelen igazolást az UniCredit Bank Hungary Zrt. által biztosított Partner számlacsomag igénylése és más banki szolgáltatások igénybevétele céljából adtuk ki és
egyben igazoljuk, hogy az igazoláson szereplő jövedelmek összege után a közterhek megﬁzetésre kerültek.
Fent nevezett munkavállaló felmondás alatt áll?

 Igen

Munkáltató cégszerű aláírása

 Nem

Aláíró neve nyomtatott betűkkel

Dátum

Kitöltési információ
1. Próbaidejét letöltötte: Amennyiben a munkaszerződésben nem volt kikötve próbaidő igen választ kell jelölni
2. Hosszabbítás periódusa: 3 havi, 6 havi, 1 éves, vagy 1 évnél hosszabb periódusú
3. Havi nettó bérjövedelem: Ügyfél utolsó 3 havi rendszeres átlag bérjövedelme, ﬁgyelembe véve a havi rendszerességű jutalék,
túlóra, műszakpótlék kiﬁzetéseket. A bónusz és eseti kiﬁzetések nélkül.
4. Egyéb havi nettó bérjövedelem: Ügyfél havi rendszerességű kiegészítő jövedelme: cafetéria, napidíj, üzemanyag megtakarítás
5. Egyéb jövedelem típusa: Több kategória esetén mindet kérjük feltüntetni
Kérjük, az igazolás kitöltését végző személyt, hogy a fenti mezők mindegyikét – kivéve a (*)-al jelölt részeket, melyeket csak Partner Start Hitelkeretet
igénylése esetén szükséges – szíveskedjen kitölteni, mert a Bank kizárólag hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt igazolást tud elfogadni, egyéb esetben
szükséges az igazolás ismételt kitöltése.
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