ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ НАДАННЯ
КРЕДИТНИХ КОШТІВ
для фізичних осіб
1. Заява-анкета про надання кредиту Позичальника/ заявка - анкета Поручителя;
2. Паспорт громадянина України/документ, який підтверджує право постійного проживання в Україні (для
резидентів, які не є громадянами України);
3. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру/ довідка про присвоєння реєстраційного номеру
облікової картки платника податків (даний документ не надається фізичними особами, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків і мають відмітку у паспорті);
4.Документ, який підтверджує фінансовий стан Позичальника, виключно для

фізичних осіб, які

отримують доходи від власного бізнесу (як підприємці), але отримують кредит як фізичні особи:
 Свідоцтво платника єдиного податку/Витяг з реєстру платників єдиного податку (якщо підприємець є
платником єдиного податку) та Довідка про обрану систему оподаткування, видана відповідним
державним органом (за наявності);
 Копія патентів, ліцензій та інші дозвільні документи на проведення певними видами діяльності (якщо
діяльність підлягає ліцензуванню) (за наявності);
 Податкова декларації підприємця за період не менше ніж 12 місяців, що передують даті надання
документів (при умові 50% власного внеску від вартості транспортного засобу);
 Довідка про рух коштів по всіх банківських рахунках за останні 6 місяців (тільки якщо дані кошти/доходи
від них приймаються до розрахунку фінансового стану);
 Копії договорів, за якими передбачається отримання доходів, тобто джерела погашення кредиту (за
наявності);
Відомість по 31-му балансовому рахунку платежу в електронному вигляді за останні 6 місяців в одним
файлом по всім банкам (формат xlsx, xls) (за формою: дата, надходження/витрати, валюта, контрагент,
сума, призначення) (при необхідності);
5. Документи, що підтверджують інші доходи (у разі можливості) та/або наявність майна у власності (в т.ч. –
спільній чи частковій власності);
6. У разі Фінансової поруки за Позичальника фізичної особи – документи за п.п. 2-3 від Поручителя, та
документ згідно п.п.4, якщо доходи поручителя приймають участь у розрахунку фінансового стану;
7. Рахунок - фактура від продавця щодо параметрів обраного авто та його вартості тощо;
8. Документи, що посвідчують право власності на авто;
9. Документи, що підтверджують сплату авансового внеску;
10. Свідоцтво про одруження/розлучення або рішення суду якщо Позичальник / заставодавець перебував /
перебуває у шлюбі. У разі перебування у шлюбі, надати документи, що посвідчують особу другого з
подружжя, згідно п.п.2,3 переліку документів;
11. Опитувальник - фізичної особи; (на дату укладення договору застави).

