Cod PF III.2

Denumirea unitate …………………………………………………………..….
Adresa unităţii
Str …………………………………..….……………..
Nr …………..Bl …………Sc ………Ap ………………….………………..
Localitate ………………………………………………………………….…
Judeţ/Sector ……………………. Cod poştal …..………………………….
Telefon ………………………………… Fax ….…………………………...
Nr.înreg.Reg.Comerţului ……………………………/.................................
Cod Unic Înregistrare ……………………………...../.................................
Societatea este in procedura de lichidare, faliment sau restructurare
DA
NU
Nr.înreg ………………………. /Data

ADEVERINŢĂ DE VENIT
Prin prezenta se adevereşte că Dl/D-na
eliberat

de

la data de

CNP

legitimat (ă) cu BI/CI seria
, cu domiciliul în localitatea
Ap.
judeţ/sector

nr

str.
Nr
Bl.
cod
poştal
, este salariat (ă)
cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată începând cu data de
/determinată începând cu data de
până la data de
, nr.contractului de munca fiind_________/________, în funcţia de
, Vechimea la actualul loc de munca este ________ani si_____luni.
Venitul lunar net realizat în ultimele 3 luni este de :
Luna
Salariu net*
Tichete de masa**
Diurna
Alte venituri suplimentare cu caracter permanent
Total net
incasate cu frecventa
lunar incasat
Lunar
Trimestrial
Anual

Veniturile nete suplimentare includ
 Ore suplimentare
Norma de hrana
 Bonusuri/prime/stimulente
Munca ȋn acord
 Comisioane, altele.............................
Altele..............................................
 A fost angajat anul anterior in cadrul societatii/institutiei noastre : Da
Nu
Venitul brut realizat in anul precedent a fost de________________lei, deducerile personale acordate au fost de_____________lei, impozitul
calculat si retinut a fost de_______________lei, iar venitul net a fost de________________lei***.
Menţionăm că la data prezentei veniturile nete ale salariatului / salariatei :
Sunt afectate de rate datorate, sume garantate în calitate de girant, popriri şi alte datorii, în sumă totală de ____ defalcate astfel:
Explicaţie
Valoare totală
Rata lunară
Total
Nu sunt afectate de rate datorate, sume garantate în calitate de girant, popriri şi alte datorii.
Plata drepturilor salariale se face la data de …… si de ……. a fiecarei luni.
Apreciem că salariatul (a) poate îndeplini calitatea de
(împrumutat/girant)
într-un
dosar de credit.
De asemenea, ne obligăm, dacă este cazul să informăm în scris Banca Transilvania SA sau persoana care s-a subrogat în drepturile acesteia şi a
cărei identitate ne-a fost comunicată, de orice modificare intervenită în contractul de muncă al salariatului nostru (desfacerea contractului de
munca, schimbarea locului de muncă, pensionare, etc...).
În cazul aprobării contractului de credit, dacă Banca Transilvania SA ne comunică faptul că angajatul nostru nu a rambursat (total sau parţial)
vreuna din rate, suntem de acord ca, pe perioada cât este angajatul nostru, fără îndeplinirea altei formalităţi, să reţinem din salariul acestuia şi să
virăm în contul Băncii Transilvania SA sau în contul persoanei care s-a subrogat în drepturile creditorului, la solicitarea băncii, sumele
comunicate până la achitarea integrală a debitului.
De asemenea ne obligăm să transmitem dacă este cazul, debitul împreună cu documentele menţionate la noul loc de muncă al salariatului nostru
sau la Oficiul de Pensii, în cazul pensionării.
Prezenta adeverinţă o semnăm în mod valabil, certificând corectitudinea informatiilor din prezentul document si că semnăturile date sunt ale
persoanelor autorizate să reprezinte în mod legal societatea.
Semnaturile persoanelor autorizate ****
Nume si prenume _______________
Nume si prenume _______________
Functia _______________________
Functia _______________________
Semnatura_____________________
Semnatura_____________________
Stampila
Ne asumam intreaga responsabilitate cu privire la corectitudine informatiilor cuprinse in prezentul document si confirmam ca persoanele
semnatare sunt autorizate sa reprezinte in mod legal societatea
* se vor include numai sporurile cu caracter permanent mentionate in Contract/ Carte de munca/ Contract colectiv de munca
** se va completa contravaloarea in lei a tichetelor de masa incasate in lunile respective

***se va completa numai in situatia in care prezenta adeverinţă nu este însoită de documente (tip adeverinţă) care să certifice veniturile declarate
autorităţilor fiscale, aferente ultimului an financiar ȋncheiat.
**** persoane autorizate: administrator societate, director general, director adjunct, director economic, director financiar, contabil sef, director
resurse umane, sau orice alta persoana care are drept de angajare patrimoniala.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACORD DE PLATĂ
Subsemnatul, ……………………………, născut la data de …………………, fiul / fiica lui………………………………. , cu domiciliul în
…………………………… , str…………………………… , nr………. , bloc …….. , sc…… , ap…….. , sector / judeţ ………………… , telefon
………………, posesor al B.I./C.I. seria ……, nr……..……………., eliberat de…………………….. , la data de …………………. , cod
numeric personal ………………………………….. , în calitate de (funcţia)………… , la societatea comercială……………………………….,
consimt să se reţină din veniturile mele lunare sumele necesare pentru achitarea ratelor şi dobânzilor corespunzătoare contractului de împrumut
încheiat cu Banca Ttransilvania SA – Sucursala/Agenţia……………………………..…… , la prima cerere a sa şi până la achitarea integrală a
debitului.
În cazul în care îmi voi schimba locul de muncă pe durata derulării contractului, mă oblig ca în termen de 5 zile de la prezentarea la noul loc de
muncă, să informez şi să depun la Banca Transilvania SA o nouă adeverinţă de venit, în aceeaşi formă cu cea iniţială, emisă şi semnată de
reprezentanţii autorizaţi ai noului loc de muncă, şi un angajament asemănător acestuia.
Dau prezentul acord în două exemplare pentru a fi depuse la societatea ……………………………………… şi la BT SA.
Semnătura ……………………………
Data……………………..
Spatiu rezervat confirmării din partea BT: Informatiile au fost verificate de catre ______________(nume, prenume, funcţia, semnatura, data)
Numele, prenumele, funcţia persoanei care a confirmat din partea societaţii: ___________________________
_____

