
Ś W I A T  Ł A T W Y C H  R A T

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH
Niniejszym zaświadcza się: 

że Pan/Pani* 

zameldowany(a) 

data zameldowania    nr PESEL  
jest zatrudniony(a) w naszym zakładzie pracy na czas nieokreślony / określony* 

od dnia  do dnia  

na stanowisku 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto/brutto* z ostatnich 3 miesięcy wynosi:   
słownie  

Wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów / jest obciążone w kwocie*:

  z tytułu:  

rok           miesiąc           dzień  rok           miesiąc           dzień  

rok           miesiąc           dzień  

Wymieniony pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę ani w okresie próbnym, a zakład pracy nie jest w stanie 
upadłości czy 1ikwidacji. Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzia1ność prawną w wypadku podania danych niezgodnych z prawdą. 
Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia przy zaciągnięciu zobowiązań kredytowych w LUKAS Banku. Zaświadczenie ważne jest 
jeden miesiąc od daty wystawienia.

Miejscowość    data  rok           miesiąc           dzień  
Oświadczam, że wyrażam zgodę na potwierdzenie danych zawartych w zaświadczeniu przez LUKAS Bank SA.

Pieczęć zakładu pracy

Podpis kredytobiorcy 

Kierownik zakładu pracy lub osoba  
przez niego upoważniona

Numer telefonu zakładu pracy
Główny księgowy lub osoba  
przez niego upoważniona * Niepotrzebne skreślić



Przyjazne raty LUKASa
•  minimum formalności, brak porêczycieli

•  dowolnośæ w wyborze okresu kredytowania

•  dostêp do wy¿szych kredytów dziêki opcji łączenia dochodów 
mał¿onków

•  ubezpieczenie kredytu od: 
• bezrobocia 
• czasowej niezdolności do pracy 
• powa¿nych zachorowañ

Przywileje dla znanych Klientów
•  kredyt na dowód - Klienci, którzy dokonali ju¿ zakupów na raty  

w LUKASie i spłacali lub spłacają raty terminowo, mogą otrzymaæ  
kredyt przedstawiając jedynie dowód osobisty

•   obni¿one oprocentowanie - dla naszych najlepszych Klientów 
oprocentowanie mo¿e byæ nawet o 3% ni¿sze od standardowego

•  O% pierwszej wpłaty

Kredyt ze standardowymi dokumentami
Klienci, którzy po raz pierwszy korzystają z systemu ratalnego LUKAS  
powinni dostarczyć:

•  dwa dokumenty tożsamości /w tym dowód osobisty/

•  dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów:

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego 
miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy 

emeryci i renciści:
ostatni odcinek emerytury /renty/ lub kserokopię decyzji o przyznaniu 
świadczenia* lub kserokopię ostatniej waloryzacji*

prowadzący gospodarstwo rolne:
zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub kserokopię  
nakazu płatniczego* oraz kserokopię ostatniego dowodu opłacenia składki 
KRUS* lub kserokopię ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego* 

prowadzący działalność gospodarczą:
kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej*  
oraz kserokopię dowodów opłacenia składek ZUS z ostatnich trzech miesięcy* 
lub kserokopię poświadczonej przez Urząd Skarbowy deklaracji podatkowej  
za okres co najmniej ostatnich trzech miesięcy* lub kserokopie dowodów  
opłacenia podatku dochodowego z ostatnich trzech miesięcy* 

inne źródła dochodu:
według indywidualnych ustaleń 

* oryginał do wglądu
zadzwoñ i sprawdź czy dostaniesz kredyt na dowód

LUKASlinia: 0801 33 00 33


