Adeverinta de venit si vechime in munca

Nr
.

Data:

Persoana de contact
Companie:

Numele Companiei
Adresa sediu social
(str.,nr.,bl.)
Tel fix

CUI

Reg.Com. nr.

Tel.fix / Fax punct de lucru

Fax
Tip companie:

Organizatii
internationale

Societati pe
actiuni

Societati nationale/ Regii
autonome/ Soc. Cercetare Dezvoltare
Institutii
publice

PFA

Societati cu raspundere
limitata/ Societati in
comandita

Fundatii ,
asociatii/
ONG/ Nonprofit

Alte forme de
organizare
profesii
liberale:

Altele:

Principalul domeniu de
activitate al
angajatorului

Cod
CAEN
Societatea este in procedura de lichidare, faliment, restructurare,
insolventa, reorganizare judiciara, proces de dizolvare partiala sau totala

Numar angajati

NU

DA

Nume si prenume angajat

CNP

Sectie/ Departament/ Marca

Functia

Data angajarii la locul
actual de munca:

Vechime totala in campul
muncii:

Contractul de munca este pe
NU
perioada determinata:
data expirarii:

luni
Plata drepturilor
salariale se face:

In numerar, prin casieria unitatii

Prin virament bancar in contul deschis la banca

DA

Plata drepturilor salariale
se face lunar la data de:
si

Luna / Anul:

________/20___

________/20___

________/20___

Venit lunar brut aferent Contractului
(salariu de incadrare, sporuri fixe si permanente, venit din contract de management, etc)
Suma bruta a sporurilor/ sumelor variabile
(ore suplimentare, garzi, sporuri tura, sporuri noapte etc)
Alte tipuri de venituri asimilate salariului in suma bruta
(comisioane, bonusuri, prime de vacanta, prime de performanta, etc)
Total venit brut
Venit net incasat
Valoare tichete de masa/ norma de haine/ norna de hrana/ diurna
Numar persoane in intretinere:________________
Salariul este grevat de retineri lunare:

NU

DA

Suma lunara a retinerilor

RON

Motivul retinerilor:
Ex: CAR, pensie alimentara, rata
imprumut, poprire, alte retineri legale

Ne-au fost notificate cesiuni/ popriri
drepturilor salariale

DA

NU

Suma lunara

RON

Perioada(daca anterior s-a bifat
“DA”): ____________________
Angajatul este inscris pe lista de
locuri de munca restructurate/
preaviz:

DA

NU

Contractul de munca a fost suspendat de la
angajare pana in prezent

Contractul de munca este inregistrat
in Baza Online a Inspectoratului
Teritorial de Munca

DA

NU

Numar de inregistrare/ID

DA

NU

Va rugam sa informati Banca in cazul in care inceteaza raportul de munca cu angajatorul!
Declaratie angajator
Ne asumam intreaga responsabilitate cu privire la datele mentionate in prezentul document si confirmam ca persoanele semnatare ale prezentei
adeverinte angajeaza raspunderea nostra cu privire la corectitudinea informatiilor cuprinse in document.
Semnaturile reprezentantilor legali ai angajatorului
Reprezentant legal – functia

Nume si prenume

Semnatura

Data

Loc stampila

Loc semnatura angajat

Patria Bank S.A. - Sediul Social: Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, cod poștal 010131 Sediul Real:
Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, București, România, cod poștal 020112Bancă participantă la Fondul de
Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital
social (subscris şi vărsat) 274.165.692,20 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753. Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 148
273 | info@patriabank.ro | www.patriabank.ro

Acord angajat
Subsemnatul(a),_____________________________________________________, declar ca sunt de acord ca Banca sa
efectueze verificarile pe care la considera necesare in legatura cu datele si informatiile mentionate in prezenta adeverinta.
In acest scop, Banca poate contacta inclusiv persoanele si institutiile indicate in aceasta, utilizand coordonatele de contact
care sunt precizate in prezenta pentru a confirma datele cuprinse in prezenta adeverinta de salariu eliberata in vederea
obtinerii creditului.
Sectiune Banca
Reprezentant banca - functia

Nume si prenume

Semnatura

Data

Patria Bank S.A. - Sediul Social: Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, cod poștal 010131 Sediul Real:
Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, București, România, cod poștal 020112Bancă participantă la Fondul de
Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital
social (subscris şi vărsat) 274.165.692,20 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753. Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 148
273 | info@patriabank.ro | www.patriabank.ro

