OM "Mega Credit" S.R.L.

Adeverinta de Salariu OM “Mega Credit” SRL
mun.Chisinau
str. Tricolorului 40
Telefon : 256-012, 256-015
E-mail: office@megacredit.md
nr. ieşire ______________
din data ______________
Denumirea întreprinderii _________________________________________________________________________________
Cod fiscal /IDNO_____________________________ Tipul întreprinderii: □ SA □ SRL □ÎI □ Alta
Rechizitele bancare ______________________________________________________________________________________
Numărul de angajaţi: __________________________
Ramura de activitate din economia naţională _________________________________________________________________
Adresa juridică _________________________________________________________________________________________
Adresa de facto _________________________________________________________________________________________
Telefoane de contact:
tel. contabilitate _______________________ persoana de contact_______________________
tel. resurse umane _______________________ persoana de contact _______________________

Adeverinţa de salariu
Prin prezenta se adevereşte că: subsemnatul(a)_______________________________________________________________,
legitimat(ă) cu buletinul de identitate seria, nr. ______________________________________________________________ ,
eliberat de Oficiul __________________la data __________________, Cod personal _______________________________,
este salariat(ă) pe durata □ nedeterminată / □ determinată pînă la data de __________________________,
în cadrul unităţii noastre, începînd cu data de_____________________ ,
în funcţia de___________________________________________________________________________________________,
avînd în prezent un salariu lunar de încadrare de___________________ lei.
Veniturile pentru ultimele 6 luni de activitate constituie:
Luna/Anul

Salariu (lei)

Alte Venituri
(lei)

Impozitul pe
venit (lei)

Defalcari in Fondul Alte retineri
Social (lei)
(lei)

Venit net (lei)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total
Plata salariului se face la data de ___________________________a fiecărei luni.
Salariul este grevat de reţineri lunare: □ NU, □ DA : suma lunară a reţinerilor:__________________________,
Motivul reţinerilor (ex.: rată împrumut, pensie alimentară, alte reţineri legale)
_____________________________________________________________________
* Prezenta adeverinţă serveşte la obţinerea unui împrumut oferit de OM “Mega Credit” S.R.L.
** Prin semnarea prezentei Adeverinţe de venit ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menţionate in prezentul document si confirmăm că
persoanele semnatare angajează răspunderea noastră cu privire la veridicitatea informaţiilor cuprinse in prezenta.
*** În perioada încheierii contractului de împrumut, cât şi pe perioada acţiunii lui oferim OM «Mega Credit» S.R.L dreptul de a verifica datele aferente salariatului
sus- numit, conform metodelor stipulate de legislaţia Republicii Moldova.
**** Această adeverinţă nu îndeplineşte funcţia de scrisoare de garanţie a întreprinderii.

L.S.
Director
Nume Prenume _________________________________

Contabil Șef
Nume, Prenume _____________________________

Semnatura ____________________________________

Semnatura__________________________________

