LISTA DOCUMENTE NECESARE
INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

1. PERSOANE JURIDICE:
- Formular de solicitare modificare contract completat cu datele clientului din care sa reiasa clar
numarul contractului de finantare ce se doreste a fi modificat si seria de sasiu a autovehiculului ce face
obiectul contractului; - original
- Certificat de inregistrare (C.U.I) – copie;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din care sa rezulte ca toti actionarii / asociatii sunt de
acord sa modifice contractul de finantare (daca sunt minim 2 asociati); - copie
- Imputernicire din partea Adunarii Generale a Actionarilor pentru persoana care va semna actul
aditional de modificare a contractului de finantare; - copie
- Copie act de identitate (B.I/C.I) valabil al reprezentantului utilizatorului – copie certificata de catre
dealer/ reprezentant finantator
- Acte de identitate pentru actionarii cu min 25% - copie;
- Act constitutiv al societatii - copie
2. PERSOANE FIZICE:
- Formular de solicitare modificare contract completat cu datele clientului din care sa reiasa clar
numarul contractului de finantare ce se doreste a fi modificat si seria de sasiu a autovehiculului ce face
obiectul contractului; - original
- Contractul de munca, precum si toate actele aditionale (daca este cazul) - copie
- Extras din registrul de evidenta al salariatilor - print screen din aplicatia Revisal, furnizat de actualul
angajator
- Copie act de identitate (B.I/C.I.) valabil - copie certificata de catre dealer/ reprezentant finantator
- Adeverinta de salariu cu specificarea functiei, vechimii si a venitului net pe ultimele 3 luni; - copie
- Adeverinta privind veniturile realizate în anul precedent; - copie
- Alte acte ce dovedesc existenta unor alte venituri (ex. declaratia pe venit global, contracte inchiriere,
contracte drepturi de autor, renta viagera, dividende etc.) - copie
- Ultimele doua taloane de pensie (pentru pensionari); - copie
- Decizia de pensionare (pentru pensionari). - copie
- Carnetul de marinar, fisa matricola, contract de munca (pentru marinari)- copie
Nota: Aceleasi acte sunt necesare si pentru coplatitor (sau sot/sotie, dupa caz).

3. PERSOANE FIZICE AUTORIZATE / PERSOANE CU PROFESII LIBERALE:
- Formular de solicitare modificare contract completat cu datele clientului din care sa reiasa clar
numarul contractului de finantare ce se doreste a fi modificat si seria de sasiu a autovehiculului ce
face obiectul contractului; - original
- Autorizatia valabila emisa de forul care guverneaza tipul respectiv de activitate profesionala – copie;
- Copie act de identitate (CI/ BI) valabil; - copie certificata de catre dealer/ reprezentant finantator
- Certificat de inregistrare fiscala (CIF) si Certificat de inregistrare (CUI) daca exista; - copie
- Act de identitate al persoanei imputernicita sa semneze documentatia in relatia cu Porsche Leasing
Romania IFN SA (daca aceasta persoana este diferita de reprezentantul legal/ titular) - copie

- Imputernicire (daca persoana care semneaza este diferita de reprezentantul legal/ titular) – copie
- Ultima decizie de impunere (Declaratia fiscala unica) inregistrata la Administratia Financiara - copie.
- Registrul Jurnal de incasari si plati, valabil pe ultima luna – copie
Nota: Se pot solicita documente suplimentare specifice in functie de tipul activitatii desfasurate.

In cazul majorarii procentului valorii reziduale sunt necesare si urmatoarele documente:
- Fotografii ale autovehiculului (fata, spate, lateral, si bord cu km efectuati)
- Copie caiet tehnic
- Copie ITP valabil

