(Denumirea unității)
___________________________________________________
Cu sediul în ____________________ str___________________
Nr_____, Tel ___________________, Fax _________________
Cod Fiscal ___________, Sector de activitate ______________

ADEVERINȚĂ DE VENIT
Nr. ________ din data de ____________
Societatea Comercială (Instituția Publică) _________________________________________________________,
cu sediul în _____________________ , str. ______________________________, nr. _____, județul ___________,
Registrul Comerțului _______________________________, reprezentată prin _____________________________
_______________, adeverim prin prezenta că dl/ d-na ________________________________________________
posesor al B.I./C.I. seria ______, nr. _________, CNP _______________________ de profesie _________________
_____________________, este salariat/salariată în unitatea noastră, cu contract de muncă pe perioada
nedeterminată de la data de ________________/ determinate de la data de _________________ pană la date de
______________, în funcția de _________________________________ cu o vechime în muncă de ___________ .
Persoană de contact _________________________________ cu funcția de ______________________________ .
Salariu net lunar realizat în ultimele 3 luni (fără prime, ore suplimentare, sporuri neprevăzute în contractul de
muncă):
PERIOADA

LUNA _______________

LUNA _________________ LUNA _________________

Salariul lunar net (în lei)
Salariul net este grevat de următoarele rețineri (natura reținerii) _______________________________________.
Prezenta adeverință s-a eliberat d-lui/d-nei __________________________________________________________
pentru a îndeplini calitatea de împrumutat / fidejusor la C.A.R. Nova Vita I.F.N.
Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menționate în prezentul document și confirmăm că
persoanele semnatare ale prezentei adeverințe angajează răspunderea noastră cu privire la realitatea
informațiilor cuprinse în prezenta.
Numele și prenumele
___________________________________________

Numele și prenumele
___________________________________________

Funcția ___________________________________
Semnătură și ștamplilă _________________________

Funcția ___________________________________
Semnătură și ștamplilă _________________________

* Subsemnatul ……………………………………………………. sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal din aceasta
adeverinta in scopul contractarii unui imprumut CAR.

SPATIU REZERVAT EXCLUSIV C.A.R. NOVA VITA I.F.N.
NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE
SEMNĂTURĂ

DATĂ

Informații verificate de :
Persoană care a confirmat din
partea societății

NOTĂ: Acest document este valabil 30 de zile calendaristice de la data emiterii, cu excepția cazurilor precizate de
către împrumutător.

* Subsemnatul ……………………………………………………. sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal din aceasta
adeverinta in scopul contractarii unui imprumut CAR.

