MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Munkáltatói igazolás:



Főállásról



Mellékállásról

MUNKÁLTATÓ ADATAI
Teljes neve: ..............................................................................................................................................
Székhelye: Ország: ..................................................................................................................................
Irányítószám: ……………………………. Helység: ………………………………………….………..
Közterület: ………………………………………………………… Közterület jellege. ………………
Házszám / Helyrajzi szám: ……………………………….……….. Épület: ……………..……………
Lépcsőház: ………………… Emelet: ……………... Ajtó: …………….
Vezetékes telefonszám a cég székhelyén: ………………………………………………………………
Munkavállalás helye (amennyiben nem egyezik meg a székhellyel):
Magyarország, Irányítószám: ……………. Helység: ...……………………………………….………..
Közterület: ………………………………………………………… Közterület jellege. ………………
Házszám / Helyrajzi szám: ……………………………….……….. Épület: ……………..……………
Lépcsőház: ………………… Emelet: ……………... Ajtó: …………….
Vezetékes telefonszám a munkavállalás helyén: ………………………………………………………..
Munkáltató adószáma: ................................................................ Cgj. száma: .........................................
Foglalkoztatottak száma (fő):  1,  2-25,
 25-100,
 100-1000,
 1000Kiállító személy neve: ...................................................... Beosztása: …………………………………
Telefonszáma: ..................................................................
A MUNKAVÁLLALÓ ADATAI
Családi neve:............................................................ Utóneve: .................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................................
Születési ideje:......................................................... Születési helye .......................................................
Anyja leánykori neve: ..............................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: .....................................................................................................................
Bejelentett állandó lakcíme: Ország: .....................................................................................................
Irányítószám: ……………………………. Helység: ………………………………………….………..
Közterület: ………………………………………………………… Közterület jellege. ………………
Házszám / Helyrajzi szám: ……………………………….……….. Épület: ……………..……………
Lépcsőház: ………………… Emelet: ……………... Ajtó: ……………
Munkahelyi vezetékes telefonszáma: …………………………………………………………………...
Munkáltató által biztosított mobiltelefon száma: ……………………………………………………….
A MUNKAVISZONY ADATAI
Munkavállaló első munkahelye:
 Igen
 Nem
A munkaviszony kezdete: .........................................................................................................................
Foglalkozása: ……………………………………………………………………………………………
FEOR: …………………………………….
beosztása:
 felsővezető  középvezető
 beosztott
Munkaszerződés típusa:
 határozatlan idejű
 határozott idejű: ……………………………………………..…..-ig
Munkavállaló tulajdoni hányada a vállalkozásban: ..................................................................................

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Felmondás alatt áll-e?
 Igen
 Nem
Előző munkáltató neve: ………………………………………………………………………………....
Előző munkaviszony kezdete: …………………………………………………………………………..
Előző munkaviszony vége: ……………………………………………………………………………...

A MUNKAVÁLLALÓ JÖVEDELMI ADATAI
Az elmúlt tizenkét havi jövedelem alapján számított átlagos havi nettó munkabére:
................................................................................................................................................................Ft
Az utolsó teljes havi nettó munkabére ..................................................................................................Ft
A nettó munkabérét terhelő levonás összege: .......................................................................................Ft
A levonás indoka: .....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
A levonás végső időpontja .......................................................................................................................
Munkáltatói kölcsön havi törlesztőrészlete: ………………………………………………………….Ft
Igazoljuk, hogy a munkavállaló jövedelme után az előírt közterhek megfizetésre kerültek.
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az általunk jegyzett cég nem áll felszámolási
eljárás, csődeljárás, illetve végelszámolás alatt.
A cégjegyzésre jogosult aláírók neve*: ..................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Ezt az igazolást az MKB Bank Zrt. részére munkavállalónk kölcsön felvétele/készfizető
kezességvállalása** céljából adtuk ki.
Amennyiben a Munkáltató társasági formája Betéti Társaság, Korlátolt felelősségű Társaság, vagy
Közkereseti Társaság:
Kijelentjük, hogy a Munkavállaló a Munkáltatónak tulajdonosa/nem tulajdonosa**, illetve
Munkavállaló a Munkáltató tulajdonosának közvetlen hozzátartozója/nem közvetlen hozzátartozója** .

Kelt ....................................(helységnév), ................. év .................................. hó ........... napján.

............................................................
(cégszerű aláírás és cégbélyegző)

*

Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni
A megfelelő részt kérjük aláhúzással jelölni

**

