
 
 

Перелік документів для оформлення кредиту до 500 000 гривень 

Фізичній особі-підприємцю 

 

 
1. Копія Паспорту та ІПН фізичної особи-підприємця фінансових та майнових поручителів - 

фізичних осіб (якщо паспортом є ID-картка, то до неї – Витяг/Довідка з місця 

проживання/реєстрації). 

2. Анкета-заява на отримання кредиту. 

3. РНОКПП Позичальника – ФОП, фінансових та майнових поручителів -фізичних осіб. 

4. Звітність (Декларація або Звіт) ФОП за останній звітний рік. 

5. Виписка про рух коштів по поточних рахунках, по яких був кредитовий оборот за останні 

6 місяців (помісячно). 

6. Договори оренди торгівельних/виробничих/складських та інших приміщень. 

7. Документи, що підтверджують право власності на майно, що пропонується в заставу/ 

іпотеку. 

 

По заставним кредитам додатково надаються наступні документи: 

1. Копія Паспорту дружини/чоловіка ФОП/Поручителя фізичної особи (якщо паспортом є 

ID-картка, то до неї – Витяг/Довідка з місця проживання/реєстрації). 

2. Копія Свідоцтва про укладення/реєстрацію шлюбу. 

3. Згода чоловіка/дружини ФОП/Поручителя фізичної особи на отримання кредиту/ 

укладання договору фінансової поруки / передачу майна в заставу / іпотеку та укладання 

договорів (якщо одружений (-на)/колишнього з подружжя, у випадку якщо після 

розірвання шлюбу не сплило 3 роки, або предмет застави був придбаний у період шлюбу) 

чи довідка про те, що ФОП / Поручитель ФО не перебуває у шлюбі. 

4. Документи, що підтверджують право власності на майно, що пропонується в заставу/ 

іпотеку. 

У разі необхідності, можуть бути запрошені додаткові документи. 

 

 

З повагою, АТ «АКБ «КОНКОРД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перелік документів для оформлення кредиту від 500 000 

гривень Фізичній особі-підприємцю 

 

 
1. Копія Паспорту та ІПН фізичної особи-підприємця фінансових та майнових поручителів - 

фізичних осіб (якщо паспортом є ID-картка, то до неї – Витяг/Довідка з місця 

проживання/реєстрації). 

2. Анкета - заява на отримання кредиту. 

3. РНОКПП Позичальника – ФОП, фінансових та майнових поручителів -фізичних осіб. 

4. Звітність (Декларація або Звіт) ФОП за останній звітний рік та за всі квартали поточного 

року, у разі подання раз на рік – 2 звітних періоди. 

5. Виписка про рух коштів по поточних рахунках, по яких був кредитовий оборот за останні 

12 місяців (помісячно). 

6. Договори/рахунки-фактури, що підтверджують об’єкт інвестиції (за наявності) 

7. За наявності - копії основних договорів на закупівлю та реалізацію товарів, чи на 

виконання робіт, чи на надання послуг/рахунки/видаткові 

накладні в підтвердження  отримання виручки від господарської діяльності; 

8. Договори оренди рухомого/нерухомого майна, торгівельних/виробничих/складських та 

інших приміщень, основних засобів (автотранспорту та інше). 

9. Документи, що підтверджують право власності на майно, що пропонується в заставу/ 

іпотеку 

 

По заставним кредитам додатково надаються наступні документи: 

1. Копія Паспорту дружини/чоловіка ФОП/Поручителя фізичної особи (якщо паспортом є 

ID-картка, то до неї – Витяг/Довідка з місця проживання/реєстрації). 

2. Копія Свідоцтва про укладення/реєстрацію шлюбу. 

3. Згода чоловіка/дружини ФОП/Поручителя фізичної особи на отримання кредиту/ 

укладання договору фінансової поруки / передачу майна в заставу / іпотеку та укладання 

договорів (якщо одружений (-на)/колишнього з подружжя, у випадку якщо після 

розірвання шлюбу не сплило 3 роки, або предмет застави був придбаний у період шлюбу) 

чи довідка про те, що ФОП / Поручитель ФО не перебуває у шлюбі. 

У разі необхідності, можуть бути запрошені додаткові документи. 

 

 

З повагою, АТ «АКБ «КОНКОРД» 

 


