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POTVRDA POSLODAVCA O ZAPOSLENJU

(za potrebe podnošenja zahtjeva za odobrenje proizvoda u Raiffeisenbank Austria d.d. i/ili Raiffeisen stambena štedionica d.d.)
PODACI O ZAPOSLENIKU:
Ime i Prezime:
OIB:
PODACI O POSLODAVCU:
Naziv i adresa poslodavca:

OIB:

Matični broj poslodavca:

IBAN poslodavca:
SLUŽBA OBRAČUNA PLAĆA POSLODAVCA:
Adresa:

Telefon:
Naziv tvrtke:

OIB:
(ukoliko poslove računovodstva za poslodavca obavlja vanjska tvrtka)

Potvrđujemo da je navedeni zaposlenik trenutno zaposlen na (označiti jednu od ponuđenih opcija):
neodređeno vrijeme
neodređeno vrijeme u svojstvu pripravnika
određeno vrijeme
određeno vrijeme u svojstvu pripravnika ili zamjene za djelatnika na bolovanju ili porodiljskom dopustu.
Datum zasnivanja radnog odnosa

. Staž kod sadašnjeg poslodavca

Naziv radnog mjesta zaposlenika:

god.

. Potvrđujemo da zaposlenik

nije pred otkazom te je tijekom zadnja 3 (tri) mjeseca ostvario prosječnu bruto plaću u iznosu od
odnosno neto plaću u iznosu od

mj.

kn,

kn, koju prima u

.
(naziv banke)

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kao ovlaštene osobe tvrtke, svojim potpisom i pečatom tvrtke, jamčimo za istinitost
svih gore navedenih podataka. Ova potvrda se izdaje na zahtjev gore imenovanog zaposlenika tvrtke i koristiti će se kao dokaz
njegove kreditne sposobnosti.

datum izdavanja potvrde

pečat i potpis ovlaštenih osoba

U slučaju da se temeljem ove potvrde našem djelatniku odobri kredit, neopozivo se obvezujemo da ćemo na zahtjev i ovlaštenje
našeg gore imenovanog djelatnika, a radi redovne otplate kredita mjesečno od njegove plaće plijeniti iznos mjesečne obveze
sukladno Obavijesti kreditora, te taj iznos uplaćivati na račun i s pozivom na broj koji će biti u navedenoj Obavijesti, sve do
konačne otplate kredita. Također, obvezujemo se bez odgode obavijestiti kreditora o prestanku radnog odnosa gore
imenovanog, odnosno o nastupu bilo kakvih drugih okolnosti koje bi sprječavale provedbu ove pljenidbe plaće. Ova Potvrda ima
ulogu izjavnog dokumenta te u slučaju provođenja suglasnosti o zapljeni na plaći, obvezujemo se postupiti sukladno odredbama
Ovršnog zakona.

pečat i potpis ovlaštenih osoba
Datum zaprimanja

Šifra referenta, potpis (popunjava RBA/RSŠ)

