
WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY
DANE KREDYTOBIORCY/POŻYCZKOBIORCY*

Imię:                 Nazwisko:  

Data urodzenia:    -   -       

Nazwa i adres zakładu pracy (Pieczęć firmowa):

Nazwa i adres zakładu pracy / Pieczęć Zakładu Pracy
 

Zatrudnienie od dnia:    -   -                Aktualnie zajmowane stanowisko:               

Data ostatniej podwyżki:    -   -       

Forma umowy o pracę:        umowa o pracę na czas nieokreślony         umowa o pracę na czas określony do dnia:    -   -            

 umowa jest zawarta na okres próbny do dnia:    -   -      

Aktualna wysokość wynagrodzenia zasadniczego BRUTTO:  

ŚREDNIE DOCHODY BRUTTO UZYSKANE W CIAGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY1

Średnie wynagrodzenie zasadnicze Średnie wynagrodzenie zmienne, 
regularne2

Średnie wynagrodzenie zmienne, 
nieregularne3 Średnie wynagrodzenie łącznie

1W przypadku krótszego okresu zatrudnienia należy podać średnią za przepracowany okres oraz podać za jaki okres jest średnia
2Przez wynagrodzenie zmienne regularne rozumie się zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak premie, uzyskiwane nie rzadziej niż co 3 miesiące
3Przez wynagrodzenie zmienne nieregularne rozumie się zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak premie, uzyskiwane rzadziej niż co 3 miesiące

Umowa o pracę:         nie została wypowiedziana          została wypowiedziana

Zakład pracy:         znajduje się w stanie upadłości/likwidacji/postępowania naprawczego

                                   nie znajduje się w stanie upadłości/likwidacji/postępowania naprawczego

Czy wystepują potrącenia z wynagrodzenia z tytułu ZFŚS?        nie           tak 

Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i do jakiego terminu? 

Czy występują potrącenia w wynagrodzenia z tytułu zajęć egzekucyjnych?        nie           tak

Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i do jakiego terminu? 

Czy występują potrącenia z wynagrodzenia inne niż wymienione powyżej?        nie           tak

Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i do jakiego terminu? 

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAROBKÓW 

POTWIERDZENIE PRACODAWCY
Potwierdza się, że powyższe dane są prawidłowe i zgodne z prawdą.

Data:    -   -      

Miejscowość:  

Nr telefonu Pracodawcy: Podpis i pieczęć głównego księgowego  
lub osoby upoważnionej do potwierdzania powyższych danych

OŚWIADCZENIE ZATRUDNIONEGO
Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Deutsche Bank Polska S.A. zgodności i prawidłowości podanych przeze mnie danych.

Data:    -   -      

Miejscowość: Podpis zatrudnionego

*niepotrzebne skreślić

Deutsche Bank

(dla produktów hipotecznych)
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