ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ПРИ НАДАННІ КРЕДИТУ «АВТО В КРЕДИТ»
Фізична особа

Фізична особа - підприємець

Анкета-Заява на отримання кредиту Клієнта/Поручителя
Паспорт громадянина України Клієнта/Поручителя
Реєстраційний Номер Облікової Картки Платника Податків Клієнта/Поручителя
Свідоцтво про реєстрацію шлюбу/про розірвання шлюбу Клієнта/Поручителя
Паспорт громадянина України та довідку про присвоєння Реєстраційний Номер Облікової Картки Платника Податків
чоловіка/дружини Клієнта/Поручителя
Рахунок-фактура, специфікація автомобіля або інший документ, в якому зазначено вартість автотранспортного засобу та
реквізити Продавця
Специфікація або рахунок фактура на додаткове обладнання, яке встановлено на автомобіль (в разі встановлення такого
додаткового обладнання)
Копії документів, що підтверджують право власності на нерухоме/рухоме або інше майно, вказане
Клієнтом/Поручителем в Заяві-анкеті на отримання кредиту
Довідка з місця роботи потенційного
клієнта/Поручителя та членів сімей, дохід
яких включається в розрахунок
фінансового стану, платоспроможності та
кредитоспроможності Клієнта (із
зазначенням вихідного номеру, дати
видачі, посади, нарахованого та фактично
отриманого доходу за останні 6 місяців, з
розбивкою по місяцях, форми
працевлаштування, за можливості зазначення інформації щодо дати
зарахування співробітника в штат),
підписану керівником та головним
бухгалтером підприємства та завірену
печаткою підприємства).

Свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності з терміном
видачі не менше 1-го року від дати звернення до Банку
Декларації про доходи для платників фіксованого податку або Звіт суб’єкта
малого підприємництва – платника єдиного податку про доходи підприємця
як фізичної особи за останні 4 квартали (1 рік) з відміткою відповідного
податкового органу
Копії відповідних ліцензій, патентів на здійснення підприємницької
діяльності, дозволів (з підтвердженням оплати), якщо діяльність підлягає
ліцензуванню (патентуванню) відповідно до чинного законодавства /
свідоцтво про сплату єдиного податку / свідоцтво про реєстрацію платника
податку на додану вартість.
Довідка про взяття на облік платника податків
Копії контрактів, договорів та інших документів, які є джерелом отримання
доходів, акти виконаних робіт/послуг, накладні, рахунки-фактури, квитанції,
які підтверджують розрахунок за виконання робіт, надання послуг,
реалізацію продукції тощо

Особи, які працевлаштовані у приватних
підприємців надають трудовий договір з
відповідними відмітками центру занятості.

Договори оренди або інші документи, що підтверджують право
власності/користування на виробничі та офісні приміщення, основні засоби,
які приймають участь в веденні бізнесу
Довідки з банків, де відкриті поточні рахунки фізичної особи-підприємця,
про рух коштів за останні 6 місяців.
Документи, які підтверджені третіми особами, що підтверджують додаткові доходи потенційного Клієнта/Поручителя,
наприклад:
- доходи від оренди нерухомості та іншого майна, за умови надання Клієнтом/Поручителем належним чином
оформленого договору оренди, документів, що підтверджують отримання орендної плати;
- доходи (проценти) від розміщення депозитних вкладів, які підтверджені випискою (довідкою) з банку (оригіналом)
та депозитним договором (копією)
Оригінал Довідки з банку про стан заборгованості та якість обслуговування боргу за діючими кредитами
Клієнта/Поручителя (в разі наявності у Клієнта/Поручителя кредитів в банківських установах)

