ФІЗИЧНІ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦІ
Документ
Опитувальник
Паспорт

Податковий номер/РНОКПП/довідка про
присвоєння ідентифікаційного номера
Посвідка на проживання
Податкова декларація платника єдиного
податку або декларації про майновий стан та
доходи з додатками
Довідка з обслуговуючого банку (банків) з
реквізитами поточного рахунку
Паспорт чоловіка/дружини
Податковий номер/РНОКПП/довідка про
присвоєння ідентифікаційного номера
чоловіка/дружини
Посвідка на проживання чоловіка/дружини
Свідоцтво про шлюб або свідоцтво (рішення суду)
про розірвання шлюбу
Згода чоловіка/дружини на укладення
договору або заява про те, що особа не
перебуває у шлюбі/фактичних сімейних
відносинах
Довіреність

Коментар
Можна завантажити на сайті www.porschefinance.ua у розділі
«Сервіс для клієнтів».
Копії всіх заповнених сторінок. При цьому, якщо відмітка про
зареєстроване місце проживання міститься наприкінці
сторінки, то необхідно також пред’явити наступну сторінку
паспорта.
У випадку, якщо пред’являється паспорт громадянина України
у формі ID-картки, то необхідно також надати Довідку/Витяг з
Єдиного державного демографічного реєстру про місце
проживання.
Копія документа. У разі наявності ID-картки - документ
надавати не потрібно.
Копія документа. Надається якщо клієнтом є іноземець/особа
без громадянства.
Копії документів за два останні звітні квартали з відміткою
органів державної податкової служби.

Посвідчення
Прізвище та ініціали, підпис клієнта, дата
заповнення, печатка (за наявності)
Напис «Згідно з оригіналом», прізвище та
ініціали власника документа, підпис
власника документа, дата заповнення
опитувальника, печатка (за наявності).
Посвідченою має бути кожна сторінка.

За необхідності Porsche Finance Group Ukraine може запитати
скан-копію довідки про обороти за останні 12 місяців, яка має
містити сальдо за кожен місяць (дебет/кредит).
Скан-копія документа без необхідності подання в паперовій
формі.

Оригінал

Якщо чоловіком/дружиною клієнта є іноземець/особа без
громадянства.
Скан-копія документа без необхідності подання в паперовій
формі.
Надається разом з договором про фінансування.

Надається у випадку, якщо договір підписано іншою
уповноваженою особою від імені клієнта. Додатково необхідно
надати копії паспорта та податкового/ідентифікаційного
номера уповноваженої особи.

Прізвище та ініціали, підпис клієнта, печатка
(за наявності)

-

Оригінал згідно з типовою формою Porsche
Finance Group Ukraine

Оригінал згідно з типовою формою Porsche
Finance Group Ukraine.
Якщо є довіреність, яка видана на території
іноземної держави, вона має бути
легалізована в установленому законом
порядку та нотаріально засвідчена.
За результатами проведеної перевірки документів та оцінки платоспроможності Позичальника/Лізингоодержувача Porsche Finance Group Ukraine залишає за собою
право вимагати додаткові засоби забезпечення та документи.

