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Proszę wyraźnie wypełnić WIELKIMI LITERAMI, w polach wyboru proszę wstawić "x"
(wypełnia Bank)
Dane Pracodawcy / Zleceniodawcy
(zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia)
Pieczątka pracodawcy:
Pracodawca / zleceniodawca
w stanie upadłości lub likwidacji.
Dane Wnioskodawcy
Zatrudnienie od dnia
na czas:
na podstawie:
Waluta dochodu (zgodnie z podstawą zatrudnienia)
 
Wynagrodzenie zasadnicze - proszę wpisać właściwe; 3 miesiące - dla umowy o pracę, stosunku służbowego, powołania/wyboru (urzędnik państwowy)/mianowania, kontraktu menadżerskiego, posiedzeń zarządu i/lub rady nadzorczej oraz wykonywaniu zawodu syndyka; 6 miesięcy - dla dochodu w walucie innej niż PLN z tytułu umowy o pracę; 12 miesięcy - dla pozostałych źródeł; w przypadku zatrudnienia poniżej 3 miesięcy proszę wpisać faktyczny czas zatrudnienia
Średni miesięczny dochód netto (bez premii/nagród) za ostatnie
miesięcy wyniósł
Kwota premii/nagród w ujęciu miesięcznym 1) netto za ww. okres wyniosła
 
1) Premie/nagrody: Nie należy uwzględniać premii/nagród o jednorazowym, incydentalnym charakterze np. nagród jubileuszowych. W przypadku premii/nagrody rocznej należy jej kwotę podzielić przez 12; w przypadku premii/nagrody półrocznej- kwotę należy podzielić przez 6, a w przypadku premii nagrody kwartalnej  - przez 3.
 
Sposób wypłaty wynagrodzenia:
)
Wskazany średni miesięczny dochód netto
obciążony z tytułu wyroków sądowych (m.in. zajęcia i tytuły egzekucyjne) w kwocie
Wyżej wymieniony
w okresie wypowiedzenia umowy
w okresie próbnym
pracownikiem sezonowym
z pożyczki / kredytu udzielonej przez pracodawcę / zleceniodawcę
4) w przypadku korzystania z pożyczki/kredytu udzielonej przez pracodawcę/zleceniodawcę proszę podać poniższe informacje:
Czy średni miesięczny dochód netto został pomniejszony o wysokość raty wskazanej wyżej?
W przypadku podania danych niezgodnych z prawdą wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność według przepisów prawa karnego. ING Bank Śląski S.A. jest uprawniony – na podstawie zgody udzielonej przez Wnioskodawcę Bankowi – do weryfikacji informacji zawartych w niniejszym zaświadczeniu poprzez kontakt telefoniczny lub listowny pracownika ING Banku Śląskiego S.A. z pracodawcą/zleceniodawcą.
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