UniCredit Internal Use Only/УниКредит За вътрешна употреба

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Фирма …………………………………………………...….………………………. БУЛСТАТ……………………..
Адрес …………………………………….………………..……………………….. Тел.: ……………………………
Фирмена регистрация ……………………………………...…………………….. Данъчна регистрация …………
Представлявана от ………………………………………………………………… EГН……………….…………
Изх.№ …………………….

ДО
УниКредит Булбанк АД
Клон …………….
Гр. ……………….
С настоящото У Д О С Т О В Е Р Я В А М Е:
1. Лицето ………………………………………………………………………………….……….…
(имена на служителя)

с ЕГН ……………………., работи при нас на длъжност ………….…………………….………,
без прекъсване от …….. г., по …………... .……. трудов договор № ………../……….…г.
(срочен до / безсрочен)

2. Брутното месечно трудово възнаграждение на Лицето през последните два месеца е в размер:
 за предходния ………….……. месец - ……..…… ….……………………..…………….……………………………………….… лева
(месец)

(цифром и словом)

 за последния ……………..…… месец - …………………………………….…………….…………..………………………….…. лева
(месец)

(цифром и словом)

3. Нетното месечно трудово възнаграждение (без данъци, социални, здравни осигуровки, други
удръжки по чл.272 от КТ) на Лицето през последните два месеца е в размер:
 за предходния ………….……. месец - ……..………...…………………………………………………………….… лева
(месец)

(цифром и словом)

 за последния ……………..…… месец - ………………………………………………….…………..………………………….…. лева.
(месец)

4.

(цифром и словом)

За погасяване на заем(и), от трудовото му възнаграждение се удържат периодично суми в
размер на …………………………………. лева, които се превеждат по сметка (и) № ……………………………
при банка ……………………………...

5. Лицето е осигурено за всички осигурителни случаи и е получавало редовно трудовото си
възнаграждение през последните 12 месеца, не е в период на предизвестие за прекратяване на
трудовия си договор и на предстоящо отбиване на военна служба.
6. Задължаваме се да уведомим незабавно Банката при прекратяване на трудовия договор или
намаление на нетното месечно възнаграждение, независимо от правните основания затова,
както и ако други лица предявят права към възнагражденията му.

…………………….
(дата и място на изготвяне)

……………………………..…
(наименование и печат)

………………………………..
(имена и подпис)

………………………………..
(имена и подпис)

Приносител на документа:…………………………………………..
(две имена и подпис на приносителя се полагат пред служител на Банката)

