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WYNAGRODZENIE WAKACYJNE: PODANIE O WYPŁATĘ  PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY

PODANIE PRACOWNIKA

Ja niżej podpisany, 

Zamieszkały przy ul : Kod* 

pocztowy + Miejscowość * : 

Ziemia*

Numer telefonu : 

E-Mail :

 IBAN (International Bank Account Number) : ...................................................................................

BIC ( Bank Identifier Code) : .............................................................................................

Dla rachunku innego jak Belgijski wymagane jest potwierdzenie rachunku przez bank(Nazwać+IBAN+BIC)

- Oświadczam, że mam dostęp do tego rachunku
- Zobowiązuję się kwota nienależnie otrzymane natychmiast spłacić i do zawiadomienia CONGEMETAL o wszystkich zmianach, takich
jak: zlikwidowanie rachunku bankowego, zmiana jego numeru, zmiana ich dysponentów.

Sporządzono w....................................... , w dniu .....................................

Podp prais cownika Podpisy współposiadaczy rachunku – na ich zgodę

..............................................................  ...................................... / ..........................................

Nazwa pracodawcy : ...................................................................................................................................................................................

Pieczęć pracodawcy lub instytucji finansowej
   lub kopię swojej karty bankowej z nazwać + IBAN

Świadectwo to powinno być zwrócone do:

attest@congemetal.be
Lub  poczty na:

CONGEMETAL

A. Reyerslaan, 80 - 1030 Bruksela

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................... - .............. - ..........

......../...................................

..............................................................

..............................................................



Nr PESEL(Belg) :

* Do uzupełnienia, jeśli nie ma oficjalnego adresu belgijskiego

Oświadczenie o ochronie prywatności: możesz w każdej chwili skonsultować lub zmodyfikować online konto bankowe, które nam przekazałeś.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu wypłacenia ci dodatku wakacyjnego i przesłania Ci odpowiedniego oświadczenia i innych dokumentów, w ramach naszej misji, zgodnie z 
przepisami prawa.

http://myebox.be: Aktywuj swój eBox i sprawdzaj wszystkie dokumenty rządowe w dowolnym momencie w bezpiecznym środowisku

To moje własne konto na 1 imię

Jest to konto wspólne. Ta osoba również podpisuje certyfikat
na dole, będąc współwłaścicielem.

Poproś o przelanie kwoty pieniędzy z wakacji na moje konto. zaznacz zaznaczenie:
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