Töltse le az elektronikusan kitölthető verziót a www.otpbank.hu/munkaltatoi oldalról!

Munkáltatói jövedelemigazolás
Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni

Munkavállaló adatai:
Munkavállaló neve:
Születési/leánykori neve:
Anyja szül./leánykori neve:
Születési hely:

év

Születési idő:

hó

nap

Munkáltató adatai:
Munkáltató neve:
Cégformája:
Foglalkoztatási szektora:

Ipar

Egészségügy

Kereskedelem

Oktatás

Mezőgazdaság

Közlekedés

Jog

Pénzügy, biztosítás
Távközlés, informatika
Államigazgatás
Idegenforgalom
Egyéb:
Telefonszáma:
Adószám:
Munkáltató címe:
Cég/vállalkozás alapításának dátuma:
év
hó
Kitöltésért felelős személy neve/bérszámfejtést végző cég neve (ha eltér a munkáltatótól):
Beosztása:
Kitöltésért felelős személy munkahelyi telefonszáma:
A munkaviszony adatai:
Munkavégzés helye:
Telefonszáma:
Beosztása:

tulajdonos
fizikai alkalmazott
Előző munkaviszony kezdete:
Jelenlegi munkaviszony kezdete:

Kkt., Bt. bel. vagy kültag
közalkalmazott
év
hó
nap
év
hó
nap

alkalmazott vezető
köztisztviselő
Előző munkaviszony vége:

határozott idejű
év
hó
napig
Munkaszerződés típusa: határozatlan idejű
Utolsó 3 hónap alapján kiszámított átlagos havi nettó jövedelem (napi díj összegét nem tartalmazza):
amelyből: OTP Banknál vezetett:
117
számú bankszámlára utalt összeg:
117
számú bankszámlára utalt összeg:
Utolsó 6 hónap alapján kiszámított átlagos havi nettó napi díj összege:
Napi díjat az ügyfél az utolsó 6 hónap mindegyikében kapta?
igen
Más banknál vezetett bankszámla száma:
Más banknál vezetett bankszámlára utalt összeg:
Készpénzben kifizetett összeg:
Elmúlt 12 hónapban kifizetett nettó bónusz/prémium/jutalom
Cafeteria keretében kapott éves juttatás nettó összege:
Nettó jövedelmét terhelő levonások összesen:

szellemi alkalmazott
év

hó

nap

HUF/EUR/USD*,
HUF/EUR/USD*,
HUF/EUR/USD*,
HUF/EUR/USD*,

nem
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF,
miatt

Csak folyószámlahitel igénylés esetén szükséges kitölteni:
HUF)
Alulírott Munkáltató igazolom, hogy a fentiekben megnevezett munkavállaló munkabérét (
az alábbi OTP bankszámlára fogom utalni a jelen dokumentum aláírását követő hónaptól: 117
Alulírott munkáltató kijelentjük, hogy nevezett dolgozónk nem áll felmondás vagy próbaidő alatt; cégünk ellen csődeljárásról, felszámolási eljárásról
és a végelszámolásról szóló törvény alapján eljárás nem indult; fent nevezett munkavállalónk cégünktől származó jövedelme(i) után cégünk a
közterheket megfizette; a munkáltatói jövedelemigazolást fent nevezett munkavállalónak az OTP Bank Nyrt.-vel/OTP Jelzálogbank Zrt.-vel/OTP
Lakástakarék Zrt.-vel/OTP Ingatlanlízing Zrt.-vel szembeni kötelezettségvállalásra, illetve készfizető kezességvállalása céljából adtuk ki.
Az OTP Bank Nyrt.-nek/OTP Jelzálogbank Zrt.-nek/OTP Lakástakarék Zrt.-nek/OTP Ingatlanlízing Zrt.-nek jogában áll, hogy a Munkáltatói
jövedelemigazolás adatainak a valódiságát ellenőrizze! Valótlan tartalmú munkáltatói jövedelemigazolás benyújtása hamis magánokirat
felhasználás vétségét (Btk.345.§)valósítja meg. A kiállított munkáltatói jövedelemigazolás a kiállítás dátumától 30 napig érvényes.
Kelt:

,

év

hó

nap
munkáltató cégszerű aláírása és bélyegzője

Alulírott munkavállaló jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy a Munkáltatóm jelen munkáltatói jövedelemigazolás szerinti adatokat az
OTP Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt./OTP Lakástakarék Zrt./OTP Ingatlanlízing Zrt. részére telefonon/telefaxon/e-mailen keresztül átadja
a munkáltatói jövedelemigazoláson feltüntetett adatok valóság tartalmának ellenőrzése céljából. A munkáltatói igazolást a hitelkérelem
mellékleteként OTP Bank Nyrt.-nek/OTP Jelzálogbank Zrt.-nek/OTP Lakástakarék Zrt.-nek/OTP Ingatlanlízing Zrt.-nek nyújtom be, és
hozzájárulok, hogy valamennyi felsorolt vállalkozás jelen dokumentumot az általa végzett hitel bírálatához felhasználja.
munkavállaló/ügyfél aláírása
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni. Amennyiben a felsorolt devizanemektől eltérő devizában kapja az ügyfél az adott összeget, kérjük a devizanem megjelölését.
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