
Szem6lyazonossigot 6s lakcimet igazoki okminyokl
IVlagyar hatosag 6ltal kia litott
. 6rv6nyes dlland6 szem6lyi igazolvdny, vagy
. erv6nyes szem6lyazonosit6 igazo vdny es lakcimkdriya, vagy
. eTvelyes uj t pusu karTya'o ritJrJ.L veleloi enged5ly

es lakcimk6rtya, vagy
. 6rv6nyes Lltlev6l es akcirnk6rtya,

Egy6b dokumentum:
. 6rv6nyes ad6 gazolvany

Lakcimet igazoki egy6b okm6nyok:
. k6t h6napndl nem regebb, a hitelk6relemben megjelolt tad6zkoddsi

hely cimdre szo 6 bankszdmlakivonat vagy vez€t6kes teleionszdmla,
lletve ezek hjAny.iban gdz, vi lany, viz,. kiibelte evizi6, tdrvho, kozds
koltseg-, vagy vezet6kes internet szemla (a szolgS.tat6 dltal kial itoit
eredeti szeim a miisolata)

Ha On munkavSllal6:
. 30 napnal nem r6gebbi, ugyanazon munkdtatdndl eitoltoll min 3 h6napos

mutrkaviszonyr6l szo16 rnunkdltatoi igazolds (a Magyar Cetelem Bank Zrt
formanyomtatv6nya, vagy a Magyar Cetelem Bank Zrt formanyomtatvanydrn
szereplo adatokat tartalnrazd egyeb munkdltat6 gazoles)

Ha 6n vSllalko26 vagy tistermel6:
. v6l alkoz6k esetdben az ad6hat6sdg 6ltai 6rkeztetett elozo evi szla

bevallds, vagy az adohatos6gtdl szarmaz6 lovede em igazo 6s,
. 6stermelok eset6ben ostermeloi igazolvdny 6s 6rt6kesit6s bet6t ap,

vagy az ad6hatosag o sza.-a,,o jovede cm q .zo.r..

Ha On nyugdijas:
. utols6 nyugdilszelveny es nyugdij torzslap, vagy bankszam ak vonat,

vagy utazasi igazo v6ny 6s nyugdijszc viny, vagy tiirgy evi ev eleli ossze
sito a nyugdij osszeg6rol Rehab llldc 6s, letve rokkants6g c dt6sban
r6szesu lok eseten az ellatas megdl apit.isdrd szo o iaIArozaI

Bankszdml616l tairt6n6 teliesit6s eset6nE
. azon bankszdmla legut6bb szdmlakvonata meyre a hitel g6ny6

felhatalmazdst ad,

Munkeftatoi
igazol6s

ir; l:l'r,

lNffERdeao Lakheqendez6cl Aruhft
C$B ELIAKFT

5300 , Mdarsi0tz"
Ad6szfrn: 1XW17I*16

tl.: S!(r{I5s wtnr.ilcdcrr.$u

Ez az lsmertel(i rcm mn.jsul a Magyar Cetelem Bark Zrt r6szird nyivanos alAratt6te lek v.t!y
tdl6 (oztal6n.r < A Bonk a hitelbirdlathol szij <s6!les ( o <uTrcnru rok mcghatd ozdsaifa <, va amift
ahitebiiatra<ajogdtlefntartja ABar(apdnzilgy szorvczele<Magatarlds Kodex-6re<ald
vetette mac at
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Kitolt6s6rt felelos szem6ly

Telefonsz6m (mell6k)

fax sz6m ellen6rz6s celjdbol:
E mail cim ellen6rz6s c6ljdb6l

Dolgozri adatail
Nev:

Szulet6si n6v

Anyja neve:

Adoigazolv6ny sz6ma:
Szulet6si hely

Szulet6si id6:

Allando lakcim:

Munk6ltat6 adatai:
vgvr rgv,

C6gjegyz6ksz6m:
Qz6lzhaIr'

Cime, (ha nem azonos a sz6khellyel):

TelefonszSm (mell6k):

Faxszdmr

F6bb tev6kenysegi kor

MUkod6s kezdete:

Adosz6m

A c6g felszdmolds alatt O nem dll

Gazdasdgi Sgazalr
t^^" ^^-A^^--t^^;-,rPar, | | ra.uqd.udDdg

kereskedelem, vend6gldtds, idegenforgalom

kozlekedes, hi,kozles, szemely- €s ar,lsza l:tas

kozigazgat6s, fegWeres testu let

oktatiis, egeszsegu gy, kultu ra, vall6s, spor I

p6nzugy, lnformqtika, eleldronika

Munkaviszony adatai
Munkav6gzes pontos helye:

Telefonsz6m (mellek)

Foglalkozdsa

Beoszt6sa

M u n kaviszonydnak kezdete a jelen leg i m u nk6ltat6j6ndl :

Elmult 3 honap alapj6n szdmitott 6tlagos nett6 jovedelme:

Elm(rlt 12 h6napban kifizetett osszes b6nusz, pr6mium 6s
ir r+nlnm h-\,i A+l-^^- na+tf 6qq7666lutqlur lr I lavl oLlovuD I luLlu voo/ 9v9,

Beren kvuli luttatds (Cafeteria)tdrgyevi havi dtlagos netto osszege:

Amennyiben munkab6rben nem r6szesul, a gyed, gyes,

tdpp6nz osszege:

Levon6sok a munkab616b6l (jogcim, osszeg megadds6val)

M u n kaszerz6d6s tipusa:

O hatdrozatlan idejri

O hatdrozott idejU

Munkav6llalo felmondds alatt Q nem dll O att

Kiiclontorr- hnnrr a mr,nkavallal6 mUnKab6re Utdn
clairt kAzIartsck monFi zglfsre kerUltek,

Fzon inq talAql a font monnoriozal I dnlnn tA aAalqi,ral aLLgtt tvaLwtaoL q r9ril rrrgvrr9vg4ELL uutvuzu ouqLqtvqt q

Magyar Cetelem Sank ZrL r6sz6re hitelbir6lat celjabol
adtuk ki,
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(C6gszerLj aldiras 6s cegbelyegzd)
Erv6nyes: a k 6llitds d6tum6to szdmitott 30 napig


