
Перелік документів для продукту  
«Експрес кредит на купівлю сільськогосподарської техніки, спецтехніки, 

обладнання та автотранспорту для агробізнес-компаній» для клієнтів Малого 
бізнесу 

 
Фінансові документи: 
 

1. Фінансова звітність (баланс, форма 2) за останні 2 повних календарних роки та останній звітний 
квартал поточного року та попереднього року (з відміткою статистики або квитанцією №2 про 
отримання). 

2. Розшифровка виручки за КВЕДом (за 2 останні звітні календарні роки). 
3. СГ-Форми за останні 2 календарні роки: 

- 29-сг та/або 4-сг 
4. Документи, що підтверджують право користування землею (податкова декларація платника 

єдиного податку 4-ї групи з відомістю про наявність земельних ділянок поточного року та/або 
довідка органів місцевої виконавчої влади про орендовану землю та/або Державний акт на 
право власності). 

5. Звіт про рух грошових коштів (Форма 3) за останній звітний календарний рік (лише для клієнтів, 
які подають фінансову звітність за П(С)БО 1 – повна форма звітності). 

 
 

Юридичні документи: 
 

1. Анкета – заява. 
2. Статут (чинна редакція) - якщо статут зареєстрований після 01.01.2016 р - в анкеті-заяві 

вказується лише код з опису документів при останній реєстраційній дії. 
3. Паспорт і довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 

представника юридичної особи, яка уповноважується на підписання кредитного договору 
(директора). 

4. Паспорт та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 
поручителя(ів). 

5. Рішення вищого органу управління позичальника про отримання кредиту, оформлення застави, 
вищого органу поручителя  про надання поруки (для юридичних осіб - поручителів) та надання 
згоди на укладення відповідних угод та делегування керівнику виконавчого органу 
повноважень на їх укладення, прийняте одноголосно всіма учасниками. 

6. Договір купівлі-продажу (з усіма додатками до нього: акт прийому-передачі, видаткова 
накладна) предмету забезпечення, який передбачає перехід права власності на товар з 
моменту здійснення початкового внеску, стороною якого є офіційний імпортер та/або дилер, та 
який не містить заборони на передачу товару в заставу до моменту його повної оплати. 

7. Документи, що підтверджують оплату початкового внеску (платіжні доручення або інший 
документ, передбачений договором). 

8. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), виданий уповноваженим 
державним  органом (для предмету застави, що підлягає обов’язковій державній реєстрації). 

 
 
Примітка: Якщо позичальником є акціонерне товариство, або в структурі власників є юридичні 
особи та нерезиденти, Банк може запросити додаткові юридичні документи 
 


