Kredyt dla osób fizycznych
· uzupełniony formularz aplikacyjny (do pobrania na stronie internetowej - zakładka załączniki)
· kserokopia dowodu osobistego kredytobiorcy
· kserokopia dowodu osobistego współmałżonka lub przypadku rozdzielności majątkowej akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową oraz prawo jazdy lub
paszport kredytobiorcy *
* klient legitymujący się dowodem osobistym, w którym nie ma informacji o miejscu zameldowania powinien złożyć dodatkowo oświadczenie o adresie zamieszkania

Ponadto w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów:

Warunki dodatkowe

Procedura standardowa

Procedura standardowa plus

Zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony

- zaświadczenie o dochodach wystawione nie
wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku lub
- wyciąg z konta bankowego za ostanie 3 miesiące
(wyciąg musi w sposób jednoznaczny określać
posiadacza rachunku, a dane w nim zawarte
mogą ograniczać się do informacji o wpływach
z tytułu wy-nagrodzenia) lub
- druk RMUA z okresu obejmującego ostatnie 3
miesiące lub
- zeznanie podatkowe za rok poprzedni wraz
z potwierdzeniem jego złożenia w US, lub
- deklaracja podatkowa PIT-11 ( nie dotyczy
pracowników żeglugi morskiej oraz osób
zatrudnionych na okresowo odnawiane kontrakty,
np. nauczyciele, żołnierze itp.)

Emerytura

- decyzja o przyznaniu emerytury (lub o waloryzacji),
lub
- ostatni odcinek emerytury lub
- wyciąg z konta bankowego za ostatni miesiąc
(wyciąg musi w sposób jednoznaczny określać
posiadacza rachunku, a dane w nim zawarte
mogą ograniczać się do informacji o wpływach
z tytułu wynagrodzenia) lub
- zeznanie podatkowe za rok poprzedni wraz
z potwierdzeniem jego złożenia w US.

Renta

- Legitymacja rencisty, lub
- Decyzja o przyznaniu renty stałej, ew. czasowej,
której okres kończy się po terminie spłaty ostatniej
raty Kredytu, lub
- Aktualne zaświadczenie z ZUS zawierające
informację o przyznaniu renty, tytule jej
przyznania, wysokości przyznanego świadczenia
oraz okresu na jaki renta została przyznana

oświadczenie o dochodach (do pobrania na stronie
internetowej)

Brak procedury

oświadczenie o dochodach wraz z ostatnim odcinkiem
renty lub wyciągiem z rachunku zawierającym ostatni
wpływy świadczenia

Jeżeli Kredytobiorca przedkłada legitymacją
rencisty, to dodatkowo zobowiązany jest
przedłożyć
a. ostatni odcinek renty, lub
b. wyciąg z konta bankowego za ostatni miesiąc
(wyciąg musi w sposób jednoznaczny określać
posiadacza rachunku a dane w nim zawarte
mogą ograniczać się do informacji o wpływach
z tytułu wynagrodzenia) lub
c. zeznanie podatkowe za rok poprzedni wraz
z potwierdzeniem jego złożenia w US, lub
d. decyzję o waloryzacji renty stałej ew. czasowej,
której okres kończy się po terminie spłaty
ostatniej raty Kredytu
Wolne zawody w innych formach niż
stosunek pracy (lekarz, adwokat, radca prawny,
rzecznik patentowy, komornik, tłumacz przysięgły,
notariusz)

- zaświadczenie lub dyplom dający prawo
- zaświadczenie lub dyplom dający prawo
wykonywania zawodu
wykonywania zawodu
- oświadczenie o osiąganych dochodach w ostatnich
- zeznanie podatkowe za rok poprzedni oraz
6 miesiącach wraz z wyciągiem z rachunku zawierającym
deklaracja podatkowa za ostatni miesiąc wraz
przedmiotowe wpływy lub innymi dokumentami
z wyciągiem z rachunku zawierającym
potwierdzającymi osiąganie dochodów oraz ich
przedmiotowe wpływy lub innymi dokumentami
wysokość
potwierdzającymi osiąganie dochodów oraz ich
wysokość.

Rolnicy

e
dochody wraz z ich wysokością

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

- oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa, jego
wielkości, wysokości uzyskiwanych dochodów oraz
o niezaleganiu z opłatą podatku oraz składek KRUS/ ZUS
- dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa
rolnego (na przykład decyzja o wymiarze podatku
rolnego lub potwierdzony przez ARiMR wniosek
o dopłaty z funduszy Unii Euro-pejskiej lub opłat
obszarowych lub potwierdzenie przelewu/wyciąg
z konta mówiący o wysoko-ści ostatnio uzyskanej
dopłaty lub zaświadczenie Regon

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

- 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 ze
zobowiązaniami podatkowymi i braku obciążeń
(kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
lub deklaracje podatku (dochodowego oraz
VAT) i składek oraz bankowe potwierdzenia
przelewów za ostatnie 6 m-cy,

- oświadczenie o dochodach
- oświadczenie o nie zaleganiu wobec US i ZUS

Dodatkowo, w przypadku:
- Księgi rachunkowe: bilans i rachunek zysków
i strat oraz informacja o strukturze należności
i zobowiązań za rok poprzedni i za okres bieżący
- Zasady ogólne: zeznanie podatkowe za rok
poprzedni oraz podsumowanie podatkowej
książki przychodów i rozchodów (bądź wydruk
z ewidencji przychodów) za okres bieżący),
- Ryczałt: PIT28 za rok ubiegły i ewidencja
przychodów,
- Karta podatkowa: PIT za rok ubiegły rok
podatkowy oraz decyzja o wysokości karty
podatkowej.

dochody uzyskiwane poza granicami RP

– umowa o pracę lub kontrakt lub zaświadczenie
o zatrudnieniu w języku polskim lub tłumaczone
przez tłumacza przysięgłego (dopuszczalne są
dokumenty, których tłumaczenie przez
pracownika DAK nie budzi wątpliwości),
– wyciąg z konta bankowego za 6 ostatnich
miesięcy z udokumentowanymi przelewami
z tytułu wynagrodzenia (do ustalenia wysokości
dochodów wyrażonych w walucie obcej stosuje
się przelicznik w wysokości średniego kursu NBP
na dzień złożenia wniosku).

Brak procedury

