WERYFIKACJA ZATRUDNIENIA
W zwi¹zku z ubieganiem siê o kredyt w Banku BPH S. A . (z siedzib¹ w Gdañsku)
sk³adam formularz weryfikacji
zatrudnienia wraz z upowa¿nieniem do udzielenia informacji Bankowi. Informacje o zatrudnieniu pos³u¿¹ wy³¹cznie do podjêcia decyzji
kredytowej. W przypadku jakichkolwiek pytañ lub w¹tpliwoœci proszê o kontakt telefoniczny z pracownikiem Banku.

I UPOWA¯NIENIE DLA PRACODAWCY DO UDZIELENIA INFORMACJI BANKOWI
1. Imiê, nazwisko/PESEL Wnioskodawcy:
/
2. Nazwa /adres Pracodawcy:
/
NIP

REGON

Niniejszym informujê, ¿e zwróci³em/³am siê do Banku BPH S.A. o kredyt hipoteczny. Sk³adaj¹c mój podpis zgadzam siê na udzielenie Bankowi BPH S.A. informacji
dotycz¹cych mojego zatrudnienia i wysokoœci wynagrodzenia poprzez przes³anie wype³nionego formularza faxem oraz poczt¹ lub telefoniczne potwierdzenie
danych w niej zawartych. Ponadto oœwiadczam, ¿e zosta³em/³am uprzedzony/a o odpowiedzialnoœci karnej z art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. nr 88,
poz. 553 z póŸn. zm.) za sk³adanie fa³szywych oœwiadczeñ w celu uzyskania kredytu i zapozna³em/³am siê z brzmieniem tego przepisu.
Data i podpis Wnioskodawcy:

II ZAŒWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU (WYPE£NIA PRACODAWCA)
1. DATA ZATRUDNIENIA OD:

na podstawie umowy o pracê (proszê zaznaczyæ w³aœciwe):

na czas nieokreœlony,

jako pracownik sezonowy

na czas okreœlony do dnia:

inna forma (np.: umowa zlecenie, o dzie³o itp. - proszê podaæ jaka):

na okres próbny
2. ZAJMOWANE STANOWISKO:
3. AKTUALNA MIESIÊCZNA
P£ACA PODSTAWOWA BRUTTO:
4. SUMA DOCHODÓW BRUTTO w rozbiciu na:

Data/y zmiany (w okresie 12 m-cy wstecz od daty wype³niania niniejszego dokumentu):

Liczba miesiêcy
z poprzedniego roku:

Suma miesiêcy roku bie¿¹cego:

a. p³aca podstawowa
b. nadgodziny
c. prowizje lub premie
(miesiêczne/kwartalne/pó³roczne)
d. premie/nagrody/prowizje
(roczne)
e. inne (jakie?):

5. CZY POWY¯SZE WYNAGRODZENIE JEST OBCI¥¯ONE Z TYTU£U WYROKÓW S¥DOWYCH, INNYCH TYTU£ÓW LUB ŒWIADCZEÑ (np.: opieki medycznej,
utrzymania samochodu s³u¿bowego, ubezpieczeñ, programów emerytalnych)?
nie

tak, proszê podaæ kwotê i tytu³:

6. CZY WNIOSKODAWCY DORÊCZONO LUB TE¯ CZY ON DORÊCZY£ PRACODAWCY WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACÊ?
7. CZY WYNAGRODZENIE JEST PRZELEWANE NA KONTO BANKOWE?

tak

nie

tak

nie

8. CZY PRACOWNIK KORZYSTA Z PO¯YCZEK Z ZAK£ADU PRACY (ZFŒS, ZFM, INNE):
a) aktualna kwota

miesiêczna rata

termin sp³aty

b) aktualna kwota

miesiêczna rata

termin sp³aty

9. CZY PRACODAWCA ZNAJDUJE SIÊ W LIKWIDACJI LUB UPAD£OŒCI?

nie

tak, od dnia:

III OŒWIADCZENIE PRACODAWCY: oœwiadczam/y, ¿e podane informacje o zatrudnieniu naszego Pracownika s¹ prawdziwe. Rozumiem/y, ¿e Bank BPH S.A.
wykorzysta otrzymane informacje do podjêcia decyzji kredytowej. Jestem/œmy œwiadom/a/i, ¿e informacje niezgodne ze stanem faktycznym mog¹ spowodowaæ
stratê finansow¹ banku, a w konsekwencji poci¹gniêcie osoby je podaj¹cej do odpowiedzialnoœci finansowej.
DATA:

Imiê i nazwisko
stanowisko
numer telefonu
osoby wype³niaj¹cej formularz
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Podpis
i pieczêæ
Pracodawcy

