Sediul Social: str. Popa Tatu nr. 62A, tronson A, sector 1, Bucuresti, România;
Numar de înregistrare la Registrul Comertului: J40/3215/10.03.2009; Cod Unic de Înregistrare: 25263452;
Capital social subscris si varsat integral: 70.980.000 Lei
Numarul de înmatriculare în Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJR-40-067
Operator date cu caracter personal nr. 14746
Tel: 021 303 40 00; 037 411 10 00; Fax: 021 311 37 91; E-mail: office@bfer.ro; www.bancaferoviara.ro

…………………………………………………………….....
(Denumirea Companiei / Instituţiei)
CUI:…………… Nr. Registrul Comerţului:……………....…
Adresă Sediu: …………………………………………....…..
Judeţ / Sect.: ………………….Localitate: ………………….
Tel.: ……………………. Fax : ……………………………..
Persoana de contact: …………………………………………
Funcţia persoanei de contact: …………………………………….
Număr angajaţi: ……………….
Domeniul de activitate: ……………………..
Societatea este în procedură de lichidare, faliment sau restructurare

SUCURSALA / AGENŢIE

COD CLIENT:

Nr. Înregistrare:…………
Data: ……………………..



DA



NU

ADEVERINŢĂ DE VENIT

Societatea (instituţia) ………........................................…………............. certificăm prin prezenta că:
Dl./Dna………………………........................................................... CNP ..………………………………….............
este angajat(a) al(a) societăţii noastre cu contract ................................................................. (se va trece forma contractuală), pe
perioadă determinată / nedeterminată din data de ………......... până la data de …………......, având funcţia de
.................................................., în cadrul departamentului/serviciului …...................…………., cu o vechime la actualul loc de
muncă de.......ani şi................ luni
La data eliberării prezentei, venitul brut este de _______________ lei iar venitul net realizat în ultimile 3 luni a fost de:
- Luna ________________ : Venitul net ____________lei,
- Luna ________________ : Venitul net ____________lei,
- Luna ________________ : Venitul net ____________lei.
Angajatul beneficiază de bonuri de masă

Da

Nu

în valoare lunară de ............................................. lei

Venitul net este / nu este grevat de reţineri lunare în valoare de……………......... lei,
……………………………...............(ex: CAR, pensii alimentare/ de întreţinere, popriri etc.)
Plata drepturilor băneşti se face la data de …… şi de ……. a fiecărei luni.

motivul reţinerilor fiind:

Suntem de acord ca Banca Comercială Feroviara S.A. să verifice conformitatea datelor noastre de indentificare declarate în
prezenta adeverinţă de venit, cu informaţiile înregistrate în bazele de date ale operatorilor de telefonie fixă şi/sau mobilă.
Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaţiilor cuprinse în prezentul document şi confirmăm că
persoanele semnatare sunt autorizate să reprezinte în mod legal societatea.
Suntem de acord cu transmiterea catre SC Biroul de Credit SA, prelucrarea de catre acesta si consultarea de catre participantii in
Sistemul Biroului de Credit, a informatiilor rezultand din sau in legatura cu prezentul document.
Semnăturile reprezentanţilor autorizaţi

1

Nume,Prenume …………………………

Nume,Prenume ……………………….

Funcţie……………………………….

Funcţie………………………………

Semnătura şi ştampila………………..

Semnătura

1

………………………..

Reprezentanţi autorizaţi pot fi spre exemplu: Director General, Director Economic, Contabil Şef, Director Adjunct, Director Financiar, Director
Resurse Umane, Şef Serviciu Contabilitate, Administrator etc .
Notă: acest document este valabil 30 de zile calendaristice de la data emiterii

