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 За нас
 Мисия, Визия, Ценности
 Продукти
 Нашата отговорност



За Вива Кредит

 Динамично развиваща се компания, предлагаща широка гама от 
финансови продукти на физически лица в повече от 150 локации в цялата 
страна. 

 Водеща не банкова финансова институция, регистрирана в БНБ.

 Част от международната финансова група MFG с над 11 години опит във
финансирането на частни и юридически лица.

 Гъвкава и модерна компания, поставяща  грижата за клиента в основата 
на своя успех. 

 Над 10 000 активни клиенти.

 Създадена през 2012 г. 

Десислава Димитрова – Управител

Свилен Петков – Търговски директор





Мисия, Визия, Ценности

• Бърз и лесен достъп до 
кредитни решения за 
всеки.

• Предоставяне на високо 
качество на кредитна 
услуга на добра цена.

• Да бъдем партньори на 
своите клиенти и да 
осъществяваме дейността 
си отговорно.

• Да пренасяме най-новите 
тенденции в 
потребителското 
финансиране до нашите 
клиенти и да им 
предлагаме ефективни и 
икономични решения.

МИСИЯ

• Да сме максимално близо 
до своите клиенти и да 
предлагаме все повече и 
по-качествени продукти и 
услуги.

• Създаване на лидерска 
позиция в потребителското 
кредитиране като 
технлогичната компания с 
човешки облик.

ВИЗИЯ

• Коректност – без скрити 
такси и комисионни.

• Отговорност – заставаме 
зад нашите действия.

• Компания, базирана на 
хората - непрекъснато 
инвестираме в нашите 
служители.

• Компания базирана на 
партньорите ни –
вярваме, че заедно можем 
повече.

• Близост до клиента –
предлагаме практични 
решения, съобразно 
техните нужди.

ЦЕННОСТИ



Ползи за клиентите

 Бързо одобрение /до минути*/.

 Широк диапазон на сумите /от 100 до 90 000 лв.**/.

 Лесно и бързо обслужване в офисите в цялата страна;

 Атрактивни регулярни промоции;

 Разнообразен продуктов асортимент.

*За суми до 1500 лв. . 

**С включена такса за експресно разглеждане на документи!



Продукт Сума Период Предимства

ВИВАКРЕДИТ 
ЕКСПРЕС

100 -350 
лв.

14/30 дни Бързо одобрение;
Срок на изплащане, съобразен с 
периодичността на доходите;
Пари «до заплата»; 

ВИВАКРЕДИТ 
ПЛАН

300-1500 
лв.

3,5,7,9 месечни 
вноски/
7, 11,14,18 
двуседмични 
вноски

Бързо одобрение;
Изплащане на вноски;
Гъвкави условия;
Индивидуални предложения;

ВИВАКРЕДИТ 
ОПТИМА

5000-
90 000 
лв.

6-60 месеца Минимум документи;
С обезпечение;
Становище до 24 часа;
Без изискване за доказване на доход;

ВИВАКРЕДИТ 
ИНКРЕДО

1250 –
5000 лв.

12-36 месеца Ниско оскъпяване;
За работещи на трудов договор – мин.750 лв.;
Погасяване на равни месечни вноски;
Продукт, аналогичен на банковите;

Продукти

Продуктите на дружеството са изцяло съобразени с нуждите на 
всички, които ценят времето си, имат неотложна и спешна нужда от 
пари и нямат възможност да чакат до следваща заплата.



Благодарим Ви 
за вниманието!

Екип Вива Кредит


