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ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ
Фізичні особи
Документи надаються в останній чинній редакції та завірені підписом, ПІБ Лізингоодержувача з
обов'язковим зазначенням дати створення документа (копії).
Документи по Лізингоодержувачу:


Оригінал Заявки на отримання послуги



Оригінал Опитувальника Лізингоодержувача



Копія усіх сторінок паспорту громадянина / для громадян інших держав + копія посвідки на постійне
проживання в Україні (1) + копія ідентифікаційного номеру



Копія водійського посвідчення (за наявності)

Документи, якщо Лізингоотримувач перебуває у зареєстрованому/цивільному шлюбі:


Копія свідоцтва про шлюб / розлучення



Копія усіх сторінок паспорту дружини / чоловіка (1)



Копія ідентифікаційного номеру дружини / чоловіка

Фінансові документи:


Лист-заява про джерела коштів для оплати авансового платежу та подальших регулярних платежів
за об'єкт лізингу.



Оригінал довідки з місця роботи про розмір заробітної платні за останні 12 місяців, завіреної
підписом керівника та печаткою підприємства / Дані про нараховану заробітну плату (дохід,
грошове забезпечення), отримані на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України



Довідки про обороти коштів по поточних рахунках в банках за останні 15 місяців (помісячні)



Детальні виписки про операції по рахунках клієнта в банках за останні 15 місяців



Оригінали довідок про стан обслуговування кредитів / інших боргових зобов'язань клієнта



Підтвердження додаткових доходів потенційного клієнта (копія цивільно-правових договорів,
оригінал довідки про розмір винагороди за останні 12 місяців тощо) – у випадку наявності

Додаткові документи:


Оригінал довідки з місця роботи про розмір заробітної платні дружини (чоловіка) за останні 12
місяців, завіреної роботодавцем / Дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове
забезпечення), отримані на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України



Документи, які підтверджують наявність рухомого / нерухомого майна у заявника або у членів його
родини



Оригінал згоди дружини / чоловіка на укладення договору лізингу (засвідчений нотаріально)

За результатами попередньої оцінки платоспроможності та особливостей діяльності Лізингоодержувача ТОВ «Віннер
Лізинг» залишає за собою право вимагати від клієнта додаткових документів, у тому числі, але не виключно:
поручителів, оформлення договору застави.
(1)

Для громадян України – копії засвідчені особисто власником документу або нотаріально засвідчені копії; для громадян
інших країн – апостильовані копії, переклад яких на українську мову завірено нотаріально
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