
 
 

Кредитування фізичних осіб на купівлю транспортних засобів у АТ «БТА БАНК»  
 
Перелік документів клієнта для аналізу можливості надання кредиту:  
 

 анкета-заявка на отримання кредиту;  

 паспорт клієнта та іншого з подружжя клієнта (за наявності);  

 довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків/ картка 
платника податків клієнта та іншого з подружжя клієнта (за наявності) (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від одержання реєстраційного номера 
облікової картки платника податків паспорт повинен містити відмітку відповідного 
контролюючого органу);  

 свідоцтво про шлюб/ розірвання шлюбу/ смерть іншого з подружжя клієнта (за наявності);  

 довідка про доходи з місця роботи клієнта та за необхідності іншого з подружжя клієнта (за 
наявності), засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за 1 місяць до дня її подання в банк, що 
підтверджує посаду клієнта та іншого з подружжя клієнта та офіційно нараховану та 
виплачену заробітну плату за останні шість місяців;  
та/або  

 трудовий договір (контракт), зареєстрований у державній службі зайнятості за місцем 
проживання клієнта;  
та/або  

 довідка щодо отримання пенсії, стипендії, аліментів та іншої регулярної державної грошової 
допомоги за останні шість місяців, засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за 1 місяць до дня 
її подання в банк;  

 у разі наявності додаткового доходу, клієнт може надати документи, що підтверджують 
джерело їх походження (копія депозитного договору; виписка з рахунку; 
правовстановлюючий документ на майно, що здається в оренду/ суборенду та договір 
оренди/ суборенди майна тощо);  

 у разі отримання клієнтом дивідендів - засновницькі/ установчі документи (статут, 
установчий договір) підприємства, що виплачує дивіденди, Форма № 1 та № 2 юридичної 
особи за період, за підсумками якого було сплачено дивіденди, Рішення власників 
підприємства щодо виплати дивідендів, Форма 1-ДФ (з відміткою ДПС України - якщо клієнт 
займає посаду директора / головного бухгалтера) за період, за підсумками якого було 
сплачено дивіденди;  

 у разі наявності діючих кредитів в інших банках довідки з таких банків про наявність таких 
кредитів, гарантій та порук (надати інформацію про вид кредиту, суму за договором, 
заборгованість на дату звернення, дату надання, дату погашення, процентну ставку, опис 
застави, якість обслуговування та копії кредитних договорів та договорів застави).  

 
Якщо Позичальник/ Поручитель є самозайнятою особою, надаються наступні документи: 
 

 копія документу, який підтверджує взяття на податковий облік (форма № 4 - ОПП), та/або 
Свідоцтва про сплату єдиного податку, Свідоцтва платника ПДВ (за наявності - в залежності 
від системи оподаткування);  

 податкові декларації платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця за останній рік 
(з поквартальною розбивкою, окрім першої та другої груп платників єдиного податку) або 
декларація з податку на доходи фізичних осіб за останній рік (з поквартальною розбивкою) з 
відміткою контролюючого органу про їх отримання або підтвердження надання декларації у 
електронному вигляді;  

 копії ліцензій, дозволів, патентів тощо, що надані Позичальнику/ Поручителю державними 
органами на здійснення його діяльності;  

 інші документи на вимогу банку.  



 
Перелік документів на транспортний засіб:  
 

 акт вибору транспортного засобу, специфікація або рахунок-фактура на транспортний засіб, 
що купується;  

 специфікація або рахунок фактура на додаткове обладнання, що встановлено на 
транспортний засіб (в разі наявності);  

 оцінка вартості (для б/в транспортних засобів).  

 
Для видачі кредиту у банку:  
 

 договір купівлі-продажу транспортного засобу, що частково купується за кредитні кошти та 
буде забезпеченням за кредитом;  

 документ, що підтверджує внесення Позичальником власного початкового внеску за 
транспортний засіб;  

 документ, що підтверджує сплату страхових платежів;  

 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;  

 довідка з органів МВС (про те, що транспортний засіб не знаходиться в угоні / розшуку - для 
б/в транспортних засобів).  

 
Перелік договорів та інші документи, які мають бути отримані на дату укладення 
договорів із банком:  
 

 кредитний договір (ануїтет);  

 кредитний договір (стандарт);  

 договір поруки (у разі наявності);  

 договір застави;  

 договір страхування КАСКО;  

 договір страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів;  

 лист-повідомлення;  

 витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про внесення запису щодо обтяження 
Транспортного засобу заставою / забороною відчуження (після укладення договору 
застави);  

 згода (нотаріально посвідчена) чоловіка/дружини клієнта або особи, з якою клієнт проживає 
однією сім’єю без реєстрації шлюбу, на передачу в заставу банку транспортного засобу (у 
разі якщо Клієнт на момент набуття у власність транспортного засобу знаходився у 
зареєстрованому шлюбі або проживав з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу);  
або  

 заява клієнта про те, що він на момент набуття у власність транспортного засобу не 
перебував у зареєстрованому шлюбі та не проживав ні з ким однією сім’єю без реєстрації 
шлюбу. 


