
 

М.П.    _____________________ _________________________ 
(підпис)    (ПІБ Керівника) 

                                   _____________________ _________________________ 
(підпис)    (ПІБ Головного бухгалтера) 

* на фірмовому  бланку підприємства-лізингоодержувача 

АНКЕТА 
юридичної особи для надання послуги фінансового лізингу і укладення договір фінансового лізингу: 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА 
Повна назва Юридичної особи і 
організаційно-правова форма  

Код ЄДРПОУ  
Є платником ПДВ (податку на 
додану вартість) Так                           Ні   

Адреса 
Фактична  
Реєстрації  

ПІБ, посада, телефон, e-mail 
Особи, яка курує роботу с Банком     Тел:   e-mail:  

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИЙ СКЛАД: 

Посада ПІБ  ІНН 
дата, місяць, 

рік 
народження 

Телефон 
мобільний 

Директор/Генеральний 
директор/Голова правління 

    

Головний бухгалтер (фін. 
директор або особа, що його 
заміщує) 

    

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ/ АКЦІОНЕРІВ (Кінцевих бенефіціарів): 

№ Назва/ ПІБ ЄДРПОУ/ ІНН 
Частка власності у 
статутному капіталі 

Заявника, % 

Адреса реєстрації ФО-засновника 
(індекс, місто, вулиця, буд., кв.) 

1     

2        

3        

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВ’ЯЗАНИХ ЮРИДИЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ: 

№ Назва/ ПІБ 
ЄДРПОУ/ 

ІНН 

Пов’язаність по 
власникам/ по 

діяльності 
Вид діяльності 

1     

2         

3         

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДКРИТІ РАХУНКИ В БАНКАХ: 

Назва Банку МФО № рахунку Валюта 
Середньомісячні 

обороти 
(валютні рахунки) 

     

     

     

 
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (кредитні лінії, овердрафти, гарантії, акредитиви, лізинг) 

Банк-кредитор Валюта % ставка 
Стартовий 

ліміт 

Сума 
заборговано

сті 
Дата видачі 

Дата 
погашення 

Кількість 
простроче

нь 
        

        



 

М.П.    _____________________ _________________________ 
(підпис)    (ПІБ Керівника) 

                                   _____________________ _________________________ 
(підпис)    (ПІБ Головного бухгалтера) 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЗАБАЛАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (порука по зобов'язаннях третіх осіб) 

Контрагент Банк 
Тип 

зобов’язанн
я 

Валюта Ліміт 
% 

ставка 
Дата 

відкриття 
Дата 

закінчення 
Забезпечення 

         

         

         

 
НЕРУХОМІСТЬ, яка використовується підприємством у бізнесі 

Адреса об'єкту  

Тип 
приміщення 

(офісне, 
виробниче 
складське) 

Загальна 
S, m2 

Оренда / 
власність 

Власник 
(назва – 

код 
ЄДРПОУ/ 

ІПН ) 

Дата придбання 
 (дата початку 

договору оренди) 

Строк дії  
договору 
оренди 

Обтяження 
заставою 
(вказати 

банк) 

        

        

Разом  -  -  -  - 

 
РУХОМЕ МАЙНО, яке використовується підприємством у бізнесі 

Тип (автомобіль 
вантажний, легковий; с\г, 

спецтехніка)  
Виробник і модель 

Рік 
виготовле

ння 

Оренда / 
власність 

Власник 
(назва – код 

ЄДРПОУ/ 
ІПН ) 

Строк дії  
договору 
оренди 

Обтяження 
заставою 
(вказати 

банк) 

       

       

Разом  -  - -  - 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУДОВІ ПОЗОВИ, В ЯКІ ЗАЛУЧЕНА КОМПАНІЯ (НА ДАТУ СКЛАДАННЯ АНКЕТИ) 

 
Позивач / 

відповідач  

Предмет 
суперечки  

Сума позову  Дата подачі позову 
Поточний стан 

(в т.ч. діючі судові рішення) 

     

     

     

 
БАНК гарантує, що вся інформація надана клієнтом буде використана строго конфіденційно, з дотриманням вимог передбачених 
Законом України «Про банки і банківську діяльність» щодо захисту такої інформації. 
 
ЗАЯВНИК цим підтверджує і гарантує, що вся інформація надана для отримання послуги лізингу (що міститься в Анкеті, та в документах 
що додаються до неї і викладена усно) є правдивою і настільки повною, наскільки відомо Клієнтові. 
 
Підписуючи цей документ, керівник Клієнта тим самим підтверджує, що він ознайомлений з його змістом і йому відомо про кримінальну 
відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами. 
 
Я _________________________________ даю згоду на отримання Банком інформації в Бюро Кредитних                (ПІБ 
Керівника) 
Історій та перевірки даних, що заявлені в Анкеті. 
 
«_______» __________________ 20_____ р. 
 

 
 


