LISTY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH
DO PODJĘCIA DECYZJI KREDYTOWEJ
VOLKSWAGEN BANK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

VOLKSWAGEN BANK GMBH SP. Z O.O.
ODDZIAŁ W POLSCE
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

PAMIĘTAJ!
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce udziela kredytów, weryfikując zdolność i wiarygodność kredytową w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
(BIK). Bank może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów nieujętych w spisie, a niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka oraz Twojej zdolności
kredytowej.

WYMAGAMY ZAWSZE:
•
•

kserokopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
potwierdzenia danych Współmałżonka

ORAZ W ZALEŻNOŚCI OD ŹRÓDŁA UZYSKIWANYCH DOCHODÓW:
LP

1

Źródło dochodu

Procedura standardowa

1. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości średnich miesięcznych dochodów netto osiągniętych w okresie ostatnich 3 miesięcy na druku VW Bank
Umowa o pracę / kon- 2. Umowa o pracę/kontrakt
trakt na czas nieokreślony 3. Wyciąg z ROR z ostatnich 3 miesięcy
(krajowy)
4. RMUA (pasek płacowy) za ostatnie 3 miesiące
1 lub (2 i 3) lub (2 i 4)

2

Umowa o pracę / kontrakt na czas określony
(krajowy)

1. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości średnich miesięcznych dochodów netto osiągniętych w okresie ostatnich 3
miesięcy na druku VW Bank
2. Umowy o pracę/kontrakty oraz poprzednie umowy/kontrakty poświadczające ciągłość/stały charakter zatrudnienia
3. Umowa o pracę/kontrakt
4. Wyciąg z ROR z ostatnich 3 miesięcy
5. RMUA (pasek płacowy) za ostatnie 3 miesiące
6. Oświadczenie o braku przeciwskazań do przedłużenia umowy z pracownikiem (minimum na okres trwania umowy kredytu)
Jeżeli okres umowy dłuższy niż okres kredytowania: 1 lub (3 i 4) lub (3 i 5)
Jeżeli krótszy: 2 i (1 lub 4 lub 5); 6 (opcjonalny)
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1. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości średnich miesięcznych dochodów netto osiągniętych w okresie ostatnich 3 miesięcy na druku VW Bank
2. Umowa o pracę/kontrakt
„Przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski (za wyjątkiem dokumentów w języku angielskim i niemiecUmowa o pracę / konkim)”
trakt na czas nieokreślony 3. Wyciąg z ROR z ostatnich 3 miesięcy
(zagraniczny)
4. Dokument wydawany przez zagranicznego pracodawcę, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia „payslip” za ostatnie 3
miesiące
”Jeżeli z przedłożonego wyciągu z ROR nie można jednoznacznie potwierdzić wysokości dochodu i/lub pracodawcy”
1 lub (2 i 3) lub (2 i 4)
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Umowa o pracę / kontrakt na czas określony
(zagraniczny)

1. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości średnich miesięcznych dochodów netto osiągniętych w okresie ostatnich 3
miesięcy na druku VW Bank
2. Umowy o pracę/kontrakty oraz poprzednie umowy/kontrakty poświadczające ciągłość/stały charakter zatrudnienia
3. Umowa o pracę/kontrakt
„Przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski (za wyjątkiem dokumentów w języku angielskim i niemieckim)”
4. Wyciąg z ROR z ostatnich 3 miesięcy
5. Dokument wydawany przez zagranicznego pracodawcę, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia „payslip” za ostatnie 3 miesiące
„Jeżeli z przedłożonego wyciągu z ROR nie można jednoznacznie potwierdzić wysokości dochodu i/lub pracodawcy”
6. Oświadczenie o braku przeciwskazań do przedłużenia umowy z pracownikiem (minimum na okres trwania umowy kredytu)
Jeżeli okres umowy dłuższy niż okres kredytowania: 1 lub (3 i 4) lub (3 i 5)
Jeżeli krótszy: 2 i (1 lub 4 lub 5); 6 (opcjonalny)

5

Emerytura (krajowa)

1. Decyzja o przyznaniu albo ostatniej waloryzacji świadczenia
„Jeżeli z dokumentów nie wynika aktualna wielkość świadczenia niezbędne jest dołączenie jednego z dokumentów
opcjonalnych”
2. Ostatni odcinek przekazu emerytury
„Dokument opcjonalny wymagany, jeżeli z innych dokumentów nie wynika aktualna wielkość świadczenia”
3. Wyciąg z ROR z ostatniego miesiąca
„Dokument opcjonalny wymagany, jeżeli z innych dokumentów nie wynika aktualna wielkość świadczenia”
1; 2 (opcjonalny); 3 (opcjonalny)

126a 22 05 20

1/3

VOLKSWAGEN BANK GMBH SP. Z O.O.
ODDZIAŁ W POLSCE
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

LP

6

Źródło dochodu

Procedura standardowa

1. Decyzja o przyznaniu albo ostatniej waloryzacji świadczenia
„Przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język polski (za wyjątkiem dokumentów w języku angielskim i niemieckim).”
2. Ostatni odcinek przekazu emerytury
„Dokument opcjonalny wymagany, jeżeli z innych dokumentów nie wynika aktualna wielkość świadczenia”
Emerytura (zagraniczna)
3. Wyciąg z ROR z ostatniego miesiąca
„Dokument opcjonalny wymagany, jeżeli z innych dokumentów nie wynika aktualna wielkość świadczenia”
1; 2 (opcjonalny); 3 (opcjonalny)
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Renta / Zasiłek
przedemerytalny (krajowe)

1. Decyzja o przyznaniu renty
2. Ostatni odcinek przekazu renty/zasiłku przedemerytalnego
3. Wyciąg z ROR z ostatniego miesiąca
4. Ostatnia waloryzacja renty wraz z kopią legitymacji rencisty
1 i (2 lub 3) lub 4
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1. Decyzja o przyznaniu
„Przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język polski (za wyjątkiem dokumentów w języku angielskim i niemieckim)”
Renta / Zasiłek
2. Ostatni odcinek przekazu renty / zasiłku przedemerytalnego
przedemerytalny (zagra3. Wyciąg z ROR z ostatniego miesiąca
niczne)
1 i (2 lub 3)
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1. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości średnich miesięcznych dochodów netto osiągniętych w okresie ostatnich 3
miesięcy na druku VW Bank
2. Umowa o pracę lub kontrakt oraz poprzednie umowy/kontrakty poświadczające ciągłość/stały charakter zatrudnienia
Umowa zlecenie/Umowa
3. Wyciąg z ROR z ostatnich 3 miesięcy
o dzieło
4. Oświadczenie o braku przeciwskazań o przedłużeniu umowy z pracownikiem (minimum na okres trwania umowy kredytu)
1 lub (2 i 3); 4 (opcjonalny)
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Rolnicy indywidualni

1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o dochodowości i wielkości gospodarstwa rolnego
2. Zestawienie faktur / rachunków, co najmniej z ostatnich 3 miesięcy
3. Zaświadczenie z terenowego Biura ARMiR w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich
1 lub 2; 3 (opcjonalny)
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Umowa najmu

1. Aktualna umowa najmu
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do wynajmowanego lokalu
„Np. akt notarialny, wyciąg z elektronicznego systemu Centralnej Informacji Ksiąg wieczystych lub zaświadczenie ze
Spółdzielni Mieszkaniowej”
3. Wyciąg z ROR z ostatnich 3 miesięcy
4. Trzy ostatnie dowody opłat podatku od wynajmu
1 i 2 i (3 lub 4)
Pełna księgowość

KPiR

Karta podatkowa

1. Bilans za ostatni pełny
1. Roczne zeznanie podatko- 1. Roczne zeznanie podatokres rozrachunkowy „Podwe Właściciela (PIT 36 lub
kowe Właściciela (PIT 16)
pisany przez uprawnione
36L) potwierdzone przez US potwierdzone przez US lub
osoby”
lub z UPO łącznie z PIT-B
z UPO
2. Rachunek zysków i strat za 2. Podsumowanie z Księgi
ostatni pełny okres rozraPrzychodów i Rozchodów
chunkowy
za ostatnie 3 miesiące
„Podpisany przez upraw„Podpisane przez uprawnione osoby”
nione osoby”
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3. Deklaracje VAT za okres
minimum 3 miesięcy
Konsument
– jednoosobowa działalDla Płatnika VAT
ność gospodarcza
1i2i3
Dla NIE Płatnika VAT
1i2

3. Deklaracje VAT za okres
minimum 3 miesięcy
Dla Płatnika VAT
1 i (2 lub 3)
Dla NIE Płatnika VAT
1i2

Ryczałt
1. Roczne zeznanie podatkowe Właściciela (PIT 28)
potwierdzone przez US lub
z UPO

2. Wymiar karty podatkowej 2. Podsumowanie narastające z ewidencji przychodów
3. Zestawienie faktur / raza ostatnie 3 miesiące
chunków potwierdzające
„Podpisane przez uprawwysokość osiągniętego
nione osoby”
dochodu / przychodu
z ostatnich 3 miesięcy
3. Zestawienie faktur / ra„Dla taksówkarzy kopia
chunków potwierdzające
raportów miesięcznych z
wysokość osiągniętego
kasy fiskalnej”
dochodu / przychodu z
ostatnich 3 miesięcy
4. Deklaracje VAT za okres
„W przypadku braku podminimum 3 miesięcy
sumowania narastającego
przychodów za ostatnie 3
Dla Płatnika VAT
miesiące”
(1 lub 2) i 4
4. Deklaracje VAT za okres
Dla NIE Płatnika VAT
minimum 3 miesięcy
(1 lub 2) i 3
Dla Płatnika VAT
1 i 4
Dla NIE Płatnika VAT
1 i (2 lub 3)
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Konsument – wspólnik
spółki cywilnej/jawnej
(niepełna księgowość)

14

Konsument
– pozostała działalność
gospodarcza

Procedura standardowa
Jeżeli dochód uzyskiwany jest przez wspólnika spółki cywilnej lub jawnej:
1. Zaświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej podpisane przez głównego księgowego na druku VWB
2. Roczne zeznanie podatkowe potwierdzone przez US lub z UPO łącznie z PIT-B wraz z podsumowaniem z KPiR za ost. 3 msc.
(przy niepełnej księgowości)
1 lub 2
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