
„Изи Асет Мениджмънт” АД
www.easycredit.bg



Corporate presentation 2

Обща информация за компанията

„Изи Асет Мениджмънт“ АД (по-известна като Изи Кредит) е:

• една от най-динамично развиващите се небанкови финансови институции в България, специализирана в отпускането на
краткосрочни кредити от 2005 г. с над 12 годишен опит, 100% собственост на български предприемачи

• 159 офиса в България, над 2 000 пощенски станции, в които предоставя услугата

• над 3 500 мъже и жени, които се грижат за клиентите на Изи Кредит в България

• Над 100 000 лоялни клиента

• 93 % от населението на България познава марката Изи Кредит*

• 64 % от клиентите ни биха препоръчали Изи Кредит*

• Изи Кредит заема лидерска позиция две поредни години по основния индекс за задържане и удовлетвореност на
клиенти*, което я прави компания с най-нисък репутационен риск

*Изследване TNS BSS м.февруари 2015 ,**Изследване м.септември 2016
Маркетлинкс
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Обща информация за компанията

• През 2009 г. компанията навлиза на първия си пазар, 

извън Бъргария, стъпвайки в Украйна. Така, финансовата 

институция се превръща в първата българска компания от 

небанковия сектор, която стъпва на международни 

пазари. 

• Две години по-късно, през 2011 г., iCredit отваря и 

първите си офиси в Румъния. През годините компанията 

продължава своето разрастване на международната 

сцена.

• През 2014 г. започва дейност на пазара в Полша. 
Основни факти:  
▪ над 1300 служители и кредитни консултанти 
▪ над 130 собствени офиси в държавите

Изи Кредит се развива успешно и като международна компания под марката iCredit. 
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Бизнес модел, партньорства 

• 159 офиса и над 2 000 пощенски станции на Български Пощи

• Над 3 500 кредитни консултанта обслужват 95% от населението на

страната, покривайки над 2 000 населени места.

• Над 100 000 лоялни клиента

• Домашно кредитиране (Подписване на договор и
получаване на заема директно в дома на клиента от
кредитен консултант в удобен ден и час)

• Отговорно кредитиране, като заемите се отпускат при
ясни за клиента условия, максимално улеснена
процедура, прозрачни условия

• Кредитите се погасяват чрез фиксирани седмични,
двуседмични или месечни погасителни вноски, което
гарантира на клиентите спокойствие, предвидимост и
висока степен на контрол върху изплащането на заема.

• Партньорство с БГ Пощи и осигуряване достъп до
финансови услиги в над 2000 пощенски станции
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Продуктово портфолио

Програма за лоялност
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Мисия
• Да предоставяме отговорно и прозрачно, бързи и достъпни 

кредити, директно в домовете на клиентите ни. 

Визия 
• Да бъдем лидер във всички страни, в които оперираме.

Ценности
• Морал и етичност
• Отговорност
• Лоялност
• Прозрачност
• Социална ангажираност

Мисия, Визия и Ценности


