Leasing dla konsumentów
- skan dowodu osobistego* (ew. karta stałego pobytu) oraz jeden z następujących dokumentów: paszport, prawo jazdy,
- kserokopia dowodu osobistego współmałżonka lub przypadku rozdzielności majątkowej akt notarialny potwierdzający rozdzielność
majątkową*
- w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów:

Warunki dodatkowe
Zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony
nie krótszy niż okres leasingu

Zatrudnienie na czas określony krótszy niż okres
leasingu

Procedura uproszczona

Procedura standardowa

oświadczenie o dochodach

zaświadczenie o dochodach

oświadczenie o dochodach

zaświadczenie o dochodach

Emerytura

· oświadczenie o dochodach
· dokument, z którego będzie wynikać, że jest się
emerytem (np. legitymacja emeryta)

· decyzja o przyznaniu emerytury (lub o waloryzacji),
lub
· ostatni odcinek emerytury

Renta

· oświadczenie o dochodach wraz z wyciągiem
z rachunku zawierającym wpływy świadczenia
za 1 ostatni miesiąc

· decyzja o przyznaniu renty stałej, ew. czasowej,
której okres kończy się po terminie spłaty ostatniej
raty leasingu
· ostatni odcinek renty

Wolne zawody w innych formach niż
stosunek pracy (lekarz, adwokat, radca prawny,
rzecznik patentowy, komornik, tłumacz przysięgły,
notariusz)

· zaświadczenie lub dyplom dający prawo
wykonywania zawodu
· oświadczenie o osiąganych dochodach
w ostatnich 6 miesiącach

Rolnicy

Dochody z tytułu umów cywilno-prawnych,
umów-zleceń, umów dzierżawy lub umów
najmu, zawartych na czas nieokreślony lub
o charakterze stałym (powtarzalnym)

Osoby zyczne prowadzące działalność
gospodarczą - w przypadku leasingu na cele
nie związane z prowadzoną
działalnością

· decyzja o wymiarze podatku rolnego lub
potwierdzony przez ARiMR wniosek o dopłaty
z funduszy Unii Europejskiej
· faktury za okresowe dostawy lub inne
dokumenty potwierdzające osiągane
dochody oraz ich wysokość,
· oświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatku
i składek KRUS

· zeznanie podatkowe za rok poprzedni oraz
deklaracja podatkowa za ostatni miesiąc lub
umowy dokumentujące dochody za ostatnie
9 miesięcy wraz z wyciągami bankowymi
potwierdzającymi wpływy z tytułu ich realizacji,
· oświadczenie o źródłach i wysokości
uzyskiwanych dochodów

· oświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatku
i składek ZUS,
· oświadczenie o dochodach wraz z dowodami
wpłat podatku dochodowego (lub ryczałtu,
bądź zobowiązania z tytułu karty podatkowej)
za ostatnie 3 m-ce lub ostatni kwartał oraz –
w przypadku ryczałtu – odpowiednimi
deklaracjami podatkowymi

· zaświadczenie lub dyplom dający prawo
wykonywania zawodu
· zeznanie podatkowe za rok poprzedni oraz
deklaracja podatkowa za ostatni miesiąc wraz
z wyciągiem z rachunku zawierającym
przedmiotowe wpływy lub inne dokumenty
potwierdzające osiągane dochody oraz ich
wysokość
·

·

·

·

·

·

zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z
gospodarki rolnej zawierające informację
o wielkości gospodarstwa w ha zycznych
i przeliczeniowych oraz rocznego przeciętnego
dochodu, lub faktury za okresowe dostawy lub inne
dokumenty potwierdzające osiągane dochody
oraz ich wysokość,
zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz
KRUS i Urzędu Gminy
zeznanie podatkowe za rok poprzedni oraz
deklaracja podatkowa za ostatni miesiąc
lub umowy dokumentujące dochody za
ostatnie 9 miesięcy wraz z wyciągami bankowymi
potwierdzającymi wpływy z tytułu ich realizacji,
oświadczenie o źródłach i wysokości uzyskiwanych
dochodów

zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu
z zobowiązaniami podatkowymi i braku obciążeń
(oryginały) lub deklaracje podatku (dochodowego
oraz VAT) i składek oraz bankowe potwierdzenia
przelewów za ostatnie 6 m-cy,
zeznanie podatkowe za rok poprzedni oraz
podsumowanie podatkowej książki przychodów
i rozchodów (bądź wydruk z ewidencji przychodów)
za okres bieżący

* klient legitymujący się dowodem osobistym, w którym nie ma informacji o miejscu zameldowania powinien złożyć dodatkowo oświadczenie o adresie zamieszkania

