Юридичні особи






















Анкета, яку можна завантажити на сайті www.porschefinance.ua у розділі «Сервіс для
клієнтів»(оригінал, підписана директором, завірена печаткою клієнта).
Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія виписки з ЄДРПОУ.
Завірена копія статуту з усіма змінами і доповненнями (підписана /пропечатана клієнтом на
кожній сторінці або прошита та завірена одним документом)/код доступу до результатів
надання адміністративних послуг, з використанням якого можливий доступ до актуальної
редакції статуту.
Копія свідоцтва платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (за наявності).
Копія (підписана керівником та скріплена печаткою) дозволу на працевлаштування у
випадку, якщо керівником є іноземець.
Протокол зборів засновників про призначення керівника або наказ про призначення
посадових осіб, що мають повноваження на підписання договору (Положення і довіреність
на право укладання договору від імені юридичної особи – для філії або представництва).
Копії сторінок паспортів посадових осіб (стор. 1-2, 3-4 сторінки, сторінки із адресою
останнього місця реєстрації), що мають повноваження на підписання договору та право
розпоряджатися рахунками, завірені підписом власника паспорту.
Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду осіб, що мають повноваження на
підписання договору.
Якщо договір підписано не директором юридичної особи, завірена (підписана керівником та
скріплена печаткою) копія довіреності на підписання договору (згідно шаблону Porsche
Finance Group Ukraine)
Копія паспорта (стор. 1-2, 3-4 сторінки, сторінки із адресою останнього місця реєстрації), та
ідентифікаційного коду підписанта, завірені підписом власника.
Довідка з обслуговуючого банку про обороти по рахунку (рахункам) за останні 12 місяців.
Довідка обов’язково повинна містити підсумок за кожен місяць та середньоденний залишок
коштів.
Довідка з обслуговуючих банків про наявність (відсутність) заборгованості за кредитами.
Копії річних балансів підприємства за попередні два роки, а також копія балансу за
останній звітний період з обов’язковою наявністю відміток Держкомстату (або з копіями
квитанцій про їх подання до Держкомстату в електронній формі).
Копії звіту про фінансові результати за попередні два роки та за останній звітний період.
Витяг з реєстру акціонерів, які володіють 25% і більше акцій в статутному фонді
акціонерного товариства або прав голосу в юридичній особі.
Завірені копії паспортів бенефіціарних власників юридичної особи (стор. 1-2, 3-4 сторінки,
сторінки із адресою останнього місця реєстрації, для нерезидентів - першої сторінки).
Копії витягів із реєстру компаній або інші офіційні документи (для резидентів України – копії
витягів з ЄДРПОУ) із зазначення інформації про учасників юридичної особи, які
підтверджують структуру власності компанії. Копії витягів чи інших документів, які
надаються в іноземних країнах мають бути апостилізовані або легалізовані у
встановленому законом порядку та їх переклад має бути завірено нотаріусом.
Оригінал протоколу Загальних зборів на укладення договору (згідно шаблону Porsche
Finance Group Ukraine) / для філій і представництв – згода материнської компанії на
укладення договору (подається безпосередньо перед укладенням договору).
Довідка Позичальника/Лізингоодержувача /поручителя /гаранта /майнового поручителя
(підписана керівником та скріплена печаткою) про усі зміни та доповнення до установчих
документів та змінах у складі керівництва (подається безпосередньо перед укладенням
договору згідно шаблону Porsche Finance Group Ukraine).

За результатами оцінки платоспроможності Позичальника /Лізингоодержувача Porsche Finance
Group Ukraine залишає за собою право вимагати додаткових засобів гарантування та
документів.

