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Munkáltatói igazolás
Kitöltésért felelős személy: ................................................................................................................................................
Telefonszám (mellék): .........................................................................................................................................................
Ellenőrzés céljából fax szám:  ............................................................................................................................................
E-mail cím: ...........................................................................................................................................................................

   MUNKAVÁLLALÓ ADATAI:

Családi név: ......................................................................................................................................................................... 
Utónév: ................................................................................................................................................................................
Születési név: .......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................................
Születési hely:  .....................................................................................................................................................................
Születési idő: .......................................................................................................................................................................
Állandó lakcím: ...................................................................................................................................................................
Ideiglenes lakcím: ...............................................................................................................................................................
Telefon: ................................................................................................................................................................................ 
Adóazonosító jel: ................................................................................................................................................................

   MUNKÁLTATÓ ADATAI:

Cégnév:  ..............................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ................................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................................
Címe (ha nem azonos a székhellyel): .................................................................................................................................
Telefonszám (mellék):  ........................................................................................................................................................
Fax szám: .............................................................................................................................................................................
Főbb tevékenységi kör:  .....................................................................................................................................................
Működés kezdete: ..............................................................................................................................................................
Adószám:  ............................................................................................................................................................................
A cég felszámolás alatt nem áll  áll

   MUNKAVISZONY ADATAI:

Munkavégzés pontos helye: ..............................................................................................................................................
Tel. (mellék): ........................................................................................................................................................................
Beosztás: .............................................................................................................................................................................
Foglalkozás:.........................................................................................................................................................................
Amennyiben munkabérben nem részesül, GYES, GYED vagy táppénz összege: ........................................................
Elmúlt 3 hónap alapján számított átlagos nettó jövedelme: ..........................................................................................
Elmúlt 12 hónapban kifizetett összes bónusz, premium és jutalom havi átlagos nettó összege: ................................................
Béren kívüli juttatás (Cafeteria) tárgyévi havi átlagos nettó összege: ............................................................................
Levonások a munkabéréből (jogcím és összeg megadásával): ......................................................................................
Munkaviszonyának kezdete a jelenlegi munkáltatójánál: ................................................................................................
Munkaszerződés típusa:  határozott idejű -tól -ig

határozatlan idejű
Munkavállaló felmondás alatt   nem áll   áll

Kijelentem, hogy a munkavállaló munkabére után az előírt közterhek megfizetésre kerültek.

Kelt         20                hó.          napján.

Ezen igazolást a fent megnevezett dolgozó adataival
az Oney Magyarország Zrt. részére, hitelbírálat céljából adtuk ki.
Érvényes: a kiállítás dátumától számított 30 napig.
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AZ IGÉNYLÉS FELTÉTELEI

INFOVONAL: (06 1) 888 0000  WWW.ONEY.HU

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

• Devizabelföldi természetes személy
• Betöltött 18. életév (személyi kölcsön esetén betöltött 20. életév)
• Magyarországon lévő állandó lakcím
• Igazolt, rendszeres jövedelem
• Munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
• Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való 

közvetlen elérhetőség
• Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen 

elérhetőség  

• Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes 
személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély 
és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya  

• Érvényes adóigazolvány
• Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló 

bankszámlakivonat vagy vezetékes, vagy előfizetéses mobil telefonszámla, illetve ezek 
hiányában gáz-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv-hő-, közös költség-, vagy vezetékes 
internetszámla.

     (A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata)  
• Munkavállalóknál ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapos munkaviszonyról 

szóló, 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás
• Nyugdíjasok esetében nyugdíjtörzslap vagy  bankszámlakivonat, vagy utazási igazolvány 

és nyugdíjszelvény, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkantsági 
vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill. rehabilitációs ellátás megállapításáról 
szóló határozat

• Vállalkozók esetében az adóhatóság által érkeztetett előző évi Szja-bevallás, vagy az 
adóhatóságtól származó jövedelemigazolás 

• Őstermelők esetében őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap, vagy az adóhatóságtól 
származó jövedelemigazolás  

• Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi kivonata, amelyre 
a hiteligénylő felhatalmazás ad csoportos beszedésre

Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, célja a figyelemfelkeltés. Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató 
Zrt. a hitelbírálat jogát minden esetben fenntartja. A kölcsönre és egyéb feltételeire - így különösen a THM-re, az 
ügyleti kamatra, a futamidőre - az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. hirdetményei irányadóak.


