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


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



Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань



Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань (станом на дату подачі заявки)



Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість / Свідоцтва про реєстрацію
платника єдиного податку або відповідного витягу



Дозволи, ліцензії та інші документи, наявність яких є обов'язковою для здійснення відповідного
виду підприємницької діяльності

Документи, якщо Лізингоотримувач перебуває у 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



Копії декларацій з податку на прибуток (з відміткою з Державної податкової інспекції та комітету
статистики) за останні 2 фінансові роки + останній звітний період



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



Господарські, цивільно-правові договори, за якими передбачається отримання доходу (як джерела
погашення лізингових платежів), частка яких становить понад 10% обсягу виручки клієнта



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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