
ADEVERINŢĂ DE SALARIU

(denumirea completă a instituţiei, inclusiv forma juridică)
Sediul social: 
Număr de ordine la Registrul Comerţului
Cod Unic de Înregistrare
Telefon/Fax Sediu social                    /                                    Telefon/Fax punct de lucru                                /                                 
Persoană de contact

 Nr.                                                /

Societatea                                                                                                                                         certi�căm prin prezenta faptul că 
domnul/doamna                                                                                                     , CNP                                                                                 , 
este salariat(ă) al(a) societăţii noastre, cu contract individual de muncă pe perioadă:         nedeterminată, începând cu 
data de                                                    sau        determinată, începând de la data de                                                               până la 
data de                                                   , în funcţia/meseria de                                                  , la departamentul(compartimentul)
                                                          , având o vechime la locul anterior de  muncă de              ani şi                luni şi având, în 
ultimele 3 luni, următoarele venituri (RON):

Venitul net        este       nu este grevat de reţineri lunare în valoare totală de:                                                           RON.
Motivul reţinerilor (ex.: pensie alimentară, poprire, alte reţineri legale):                                                                                             .
Salariatul        este         nu este înscris pe lista de locuri de muncă restructurate/preaviz/perioadă de probă.

Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menţionate în prezentul document şi con�rmăm că persoanele 
semnatare ale prezentei adeverinţe angajează răspunderea societăţii noastre cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse 
în prezenta. 
Prezenta adeverinţă serveşte la întocmirea unui dosar de credit şi este valabilă pe o perioadă de 30 de zile de la data 
emiterii.

Director general
Nume în clar Semnătura şi ştampila

Contabil şef
Nume în clar Semnătura şi ştampila   

luna 1 luna 2 luna 3
Salariul net (1)
Alte venituri (2)*
Bonuri de masă lunare (3)
Venitul net (1+2+3)

*Bonusuri, comisioane din vânzări, prime, ore suplimentare, gărzi, stimulente etc.

KBC CONSUMER FINANCE IFN S.A.
Sediu social: Bucureşti, str. Tipogra�lor nr. 11-15, Complexul de Birouri SPARK, Aripa B4, etaj -1, 
Aripa A2, etaj 3, sector 1, 013715, tel.: +40 372 124 900, fax: +40 372 124 902;
Serviciu clienti: tel.: +4021 408 30 50, fax: +4021 408 30 53;
e-mail: clienti@kbccf.ro 

Societate administratã \n sistem unitar
CIF: RO22396322; Registrul Comerţului: J40/17048/12.09.2007
Cont bancar RO96RZBR0000060009640562 deschis la Rai�eisen SMB
Capital social 42.546.657,51 RON
|nscris \n registrul general ţinut de BNR/data: RG-PJR-41-110221/27.12.2007
Operator de date personale înregistrat la ANSPDCP sub numãrul: 8206

Tipul instituţiei/societăţii:                        proprietate de stat proprietate mixtă   proprietate privată
Anul în�inţării companiei:            ________
Număr angajaţi: 0 - 9                 10 - 49         50 - 249                 peste 250
Societatea este în procedură de lichidare sau faliment:                         DA                          NU
Domeniu Activitate: Servicii Financiare Turism Comerţ Agricultură
 Industrie Transporturi Construcţii IT&C 
 Sănătate Educaţie Administraţie Publică Altul


