Dokumenty wymagane do kredytu samochodowego

Do podpisania umowy kredytowej potrzebne Ci będą:


dla kredytów w kwocie do 80.000PLN dowód osobisty



dla kredytów powyŜej 80.000PLN dowód osobisty oraz drugi dokument toŜsamości



dokumenty potwierdzające zakup pojazdu:
−

umowa kupna - sprzedaŜy (np. przy zakupie pojazdu od osoby fizycznej)

−

faktura w przypadku zakupu pojazdu: (np. od dealera)

oraz w zaleŜności od źródła uzyskiwanego dochodu, poprosimy Cię o dokumenty potwierdzające uzyskiwanie
stałych dochodów:
•

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę


•

emeryci:


•

aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia (za okres 3 miesięcy)

ostatni odcinek emerytury lub kserokopia ostatniej waloryzacji lub/oraz kserokopia ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia

renciści:


ostatni odcinek renty lub kserokopia waloryzacji lub/oraz decyzja o przyznaniu świadczenia, w przypadku renty czasowej
przedstawiony dokument musi zawierać datę końca świadczenia

•

prowadzący gospodarstwo rolne:


kopia decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pienięŜne na dany rok, z którego wynika fakt
posiadania lub dzierŜawienia gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy (w oryginale) potwierdzające fakt posiadania
lub dzierŜawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkości w hektarach przeliczeniowych i dochodowość roczną

•



kopia ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS



kopia ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego

prowadzący działalność gospodarczą:


zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny
dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesja, zezwolenie, wpis na listę prowadzoną przez
odpowiedni organ administracji, nominacje w przypadku sędziów, itp.)

oraz


zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie w okresie z ostatnich 3 miesięcy lub dokumenty świadczące o dochodach uzyskanych
w ciągu ostatnich 3 miesięcy np.: (PIT-36 / PIT 36L lub PIT-28 lub decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości podatku dochodowego
w formie karty podatkowej na dany rok lub zestawienie (wydruk) z podatkowej ksiąŜki przychodów i rozchodów w ujęciu miesięcznym
od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca włącznie podpisane przez kredytobiorcę i biuro rachunkowe lub księgowego
lub statystyczne sprawozdanie F01 podpisane przez księgowego i kredytobiorcę lub statystyczne sprawozdanie finansowe F02 za
ostatni zamknięty rok podpisane przez księgowego i kredytobiorcę lub rachunek zysków i strat narastająco za rok bieŜący podpisany
przez księgowego i kredytobiorcę lub dowody wpłaty podatku dochodowego za ostatnie 3 miesięcy (zachowana terminowość wpłat),

inne źródła dochodu


według indywidualnych ustaleń

