
                                                                

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr /2016 Dyrektora Departamentu Optymalizacji Ryzyka Kredytowego 

Bescheinigung vom Arbeitgeber über Beschäftigung und Höhe des 

Erzielte Einkommens für Hypothekenkredit / Zaświadczenie z 

zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów 

dla Megahipoteki 

 

 
 

Ausfüllung Enintragsteller /Wypełnia Wnioskodawca 
 

 
 
VORNAME/IMIE 

 
 
NAME/ NAZWISKO 

 

 
 
PESEL NUMMER/ PESEL 

 
 

WOHNHAFT: STRASSE, HAUSNUMMER, POSTLEITZAHL, WOHNORT , LAND  
ADRES ZAMIESZKANIA: ULICA, NR DOMU/NR MIESZKANIA, KOD, MIEJSCOWOŚĆ, KRAJ 

 

 

 
FIRMENNAME / NAZWA 
ZAKŁADU PRACY  

 

 
FIRMEN TELEFONNUMMER/ 
 NR TELEFONU ZAKŁADU PRACY  

 

 
 ADRESSE DER FIRMA: STRASSE, HAUSNUMMER / POSTLEITZAHL, WOHNORT, LAND / 
ADRES SIEDZIBY: ULICA, NR DOMU/NR MIESZKANIA, KOD, MIEJSCOWOŚĆ , KRAJ 

 

Ich stimme zu, dass die obengennannten Informationen bei den Alior Bank Angestellten telefonish oder schriftlich bestätigt werden. 

Wyrażam zgodę, aby pracownicy Alior Banku S.A. telefonicznie lub pisemnie potwierdzili poniższe informacje w zakładzie pracy. 
  
 
 

____________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift  

Miejscowość, data i podpis wnioskodawcy 
 

Ausfülling Betrieb/ Wypełnia Pracodawca 

 
Arbeiter beschäftigt seit  (Tag / Monat / Jahr) 
Pracownik zatrudniony od (dd-mm-rr) 

 
Beschaftigt als (Bezeichnung der Stelle)  
Obecne stanowisko 

 
Hat einen unbefristeten* befristeten / Vertrag Ernennung* / Berufung*/Kontrakt* 
Umowa o pracę na czas nieokreślony*/określony*/ mianowanie, nominacja, powołanie*/kontrakt* 

 
Seit (Tag / Monat / Jahr)/ Od dnia (dd-mm-rr)  

 
Bis (Tag / Monat / Jahr)/ Do dnia (dd-mm-rr) 

 

 
Nettoarbeitslohn (Durschnitt 3 Monate) 
Wynagrodzenie zasadnicze netto (średnia z ostatnich 3 miesięcy 

 
Betrag/ Kwota  ………………………………….………… 

 

Durchnitliche Monatsvergütung  - Fahrer Nettodiät in den letzten 6 Monaten  
Średniomiesięczne wynagrodzenie netto z tytułu diet kierowców z ostatnich 6 
miesięcy 

 
 
Betrag/ Kwota……………………………………………… 

 
Die oben angegebene Vergütung ist* / ist nicht* 
belastet  
Wynagrodzenie jest*/ nie jest* obciążone 

 
 
Grund der Belastung angeben 
Z tytułu 

 
 
Monat Betrag 
Miesięczna kwota  

Arbeiter hat* / hat nicht* Kreditbelastung in der 
Firma 
Pracownik posiada* / nie posiada* zobowiązania 
kredytowe w zakładzie pracy 

 
 
Grund der Kredit Belastung 
angeben 
Z tytułu 

 
 
Monat Betrag  
Miesięczna kwota 

 
Arbeiter hat* / hat nicht* eine Kündigung des Arbeitsvertrags bekommen /  ist nicht* in dem Familien Unternehmen beschäftigt** 
Pracownik znajduje się* /nie znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,  jest*/ nie jest* pracownikiem zatrudnionym 
w firmie rodzinnej** 
 
Die Firma befindet sich* / befindet sich nicht*  in der Insolvenz / in der Auflösung / Verbesserungsverfahren * 
Zakład pracy znajduje się* / nie znajduje się* w stanie upadłości*/ likwidacji*/ postępowania naprawczego*. 
 
Einkommen ist* / ist nicht* auf das Bankkonto überwiesen.   
Wynagrodzenie jest*/ nie jest* przelewane na rachunek bankowy. 
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Ich erkläre, dass ich alle Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.  
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
 
 

 
 
______________________________________                      ______________________________________________ 
Firmenstempel Dienststempel/ Pieczęć zakładu pracy       Datum, Unterschrift,          

Dienststempel des befugten Betriebs Mitarbeiter/ 
                                     Data, podpis i pieczęć  

                           upoważnionego przedstawiciela Pracodawcy 
  

 

 
Gewerbeanmeldungsnummer/ 
 Numer REGON zakładu pracy 

 
Steuer-Identifikationsnummer/   
Numer NIP zakładu pracy 

 
Landesgerichtsregister/ 
KRS 

 
*Unzutreffendes streichen/ niepotrzebne skreślić 

** Familien Unternehmen bedeutet Privat Person, das ein Geschäft entweder persönlich / gesellschaftlich oder ein Person, die einzeln eine 
Wirtschaftstätigkeit oder Personengesellschaft ausübt, oder auch dass sie Teilnahme in Gesellschaft hat, die eigene Familien Mitglieder beschäftigt/  
firma rodzinna oznacza  osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki osobowej lub posiadająca udziały w 
spółkach kapitałowych zatrudniająca członków swoich rodzin.  
 

http://pl.pons.eu/niemiecki-polski/Gewerbeanmeldungsnummer

