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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
I. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ
1. Анкета для попереднього прийняття рішення (за формою, що додається).
2. Звітність: Баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2) остання річна і
остання квартальна.
3. Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль.
4. Виписка / Свідоцтво з ЄДРЮОФОП.
ІІ. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ УГОДИ:
1. Заява-анкета ідентификації лізингоодержувача (за формою, що додається).
2. Копії установчих документів (діюча редакція Статуту з Протоколом/Рішенням його затвердження
або установчий договір/протокол про створення компанії (для новостворених), опис за умови
реєєстрації після 01.01.2016).
3. Довідка про статутні документи (за формою, що додається).
4. Рішення власників (уповноваженого органу, передбаченого статутом клієнта), про необхідність
залучення лізингового фінансування (із зазначенням загальної вартості лізингового договору,
вартості об'єкта лізингу, терміну, найменування лізингової компанії), за умови, якщо загальна
вартість договору фінансового лізингу буде перевищувати 50% вартості чистих активів за станом
на кінець попереднього кварталу) і / або якщо таке погодження передбачене окремими
положеннями статуту клієнта.
5. Лист про бенефіциарних власників (за формою, що додається), копії їх паспортів та ІПН.
6. Копії паспорта та ІПН керівника та гл. бухгалтера, копії документів, що підтверджують
повноваження виконавчого органа (протокол/трудовий контракт (керівник), Наказ про
призначення на посаду (керівник/головний бухгалтер).
7. Анкета верифікації (за формою, що додається).
8. Звітність: Баланс (форма №1), Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2018-2019 р. –
квартальні.
9. Для сільськогосподарських підприємств:
a. Форми 50сг, 29сг за останній звітний рік, форма 37сг на останню звітну дату
b. Лист про розмір земель с / г призначення в оренді із зазначенням площі, строків
оренди, власників (в довільній формі).
10. Копії діючих кредитних договорів та договорів фінансового лізингу.
11. Довідки з усіх обслуговуючих банків про щомісячні обіги (Дт/Кт) по всіх поточних рахунках за
останні 12 місяців із зазначенням наявності/відсутності кредитної заборгованності, її залишку та
стану її погашення. Довідки з лізингових компаній про наявність заборгованності, її залишку та
стану її погашення (за наявністю).
12. Копії договорів оренди та/або правовстановлюючих документів за адресою розташування об’єкта
лізингу та юридичної адреси розташування підприємства.
13. Ліцензії/довідки – у разі, якщо підприємство займається діяльністю, яка передбачає наявність
дозвільних документів.
14. Виписка з ЄДРЮО (свідоцтво).
15. Копія документа про підтверждення статусу платника податку (ПДВ, єдиний податок).
Примітка:
1. Копії документів, що надаються в Компанію, завіряються українською мовою:
«Согласно З ОРІГІНАЛОМ
(Посада керівника)
(Назва підприємства) (підпис) (Піп керівника) »
2. За погодженням з аналітиком лізингової компанії деякі пункти цього переліку можуть бути
виключені.
3. Даний перелік не є вичерпним. У разі необхідності, лізингова компанія може вимагати від
клієнта додаткові документи для оцінки платоспроможності.

ТОВ «ТЕКОМ-Лізинг»
Свідоцтво платника ПДВ №100060354 ІНН 335094615530
ЄДРПОУ 33509465
п/р 26508311429701 в Акціонерному банку «Південний» МФО 328209
Юридична адреса: 65006, м. Одеса, вул. Вапняна, 54а

