
2 Most Recent Pay stubs – including year to date income

W2’s or 1099’s (2 Most Recent Years)

Last 2 Years Full Tax Returns

Pension/Retirement Statements (Most Recent)

Social Security/Disability Statement

State Issued ID (Usually a Driver’s License)

Bank Statements (The most recent 2 months)

Divorce Decree

Bankruptcy Discharge Paperwork 

Mortgages

IF APPLICABLE / ЯКЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

Purchase Agreement

2 Останні виписки по зарплаті - включаючи дохід від початку року

W2 або 1099  форми (за останні 2 роки)
If you have more 25% of your income invested in a business, please provide the business tax returns as well. 
Якщо у вас є більше 25% доходу, вкладеного в бізнес, також надайте податкові декларації.

Повні податкові декларації за останні 2 роки

Виписки про пенсію (найновіші)

Заява про соціальне забезпечення / інвалідність

Посвідчення водія

Банківська виписка (за останні два місяці)

Свідотсво про розлучення

Справа про звільнення від банкротства

Перелік необхідних документів:
Покупка Нерухомості

Purchase Checklist

Кредит на нерухомість

Контракт на покупку нерухомості

To see our current rates, use a purchase calculator or  start your digital application, 
visit our website: www.usmfcu.org/mortgages

Відвідайте наш вебсайт: www.usmfcu.org/mortgages для більше інформації, побачити наші
кредитні тарифи, використати фінансовий калькулятор або почати свою онлайн завяку.



2 Most Recent Pay stubs – including year to date income

W2’s or 1099’s (2 Most Recent Years)

Last 2 Years Full Tax Returns

Pension/Retirement Statements (Most Recent)

Social Security/Disability Statement

State Issued ID (Usually a Driver’s License)

Bank Statements (The most recent 2 months)

Divorce Decree

Bankruptcy Discharge Paperwork 

Mortgages

IF APPLICABLE / ЯКЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

2 Останні виписки по зарплаті - включаючи дохід від початку року

W2 або 1099  форми (за останні 2 роки)
If you have more 25% of your income invested in a business, please provide the business tax returns as well. 
Якщо у вас є більше 25% доходу, вкладеного в бізнес, також надайте податкові декларації.

Повні податкові декларації за останні 2 роки

Виписки про пенсію (найновіші)

Заява про соціальне забезпечення / інвалідність

Посвідчення водія

Банківська виписка (за останні два місяці)

Свідотсво про розлучення

Справа про звільнення від банкротства

Перелік необхідних документів:
Перефінансування

Refinance Checklist

Кредит на нерухомість

To see our current rates, use a purchase calculator or  start your digital application, 
visit our website: www.usmfcu.org/mortgages

Відвідайте наш вебсайт: www.usmfcu.org/mortgages для більше інформації, побачити наші
кредитні тарифи, використати фінансовий калькулятор або почати свою онлайн завяку.

Current Home-Owner's Policy
Теперішня страховка на дім

Current Mortgage Statement
Остання виписка по кредитному рахунку на нерухомість

Summer & Winter Tax Statements
Літні і зимові податкові декларації на дім

Multiple Properties: Home-owner's policy + tax statements for each property
Кілька нерухомостей: Теперішня страховка + літні і зимові податкові декларації на дім


