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 Една от най-динамично развиващите се 
небанкови финансови институции в 
България с над 12 годишен опит и 100% 
собственост на български предприемачи; 
 

 Специализирана в отпускането на 
краткосрочни кредити от 2005г.; 
 

 Над 4 000 служители, които се грижат за 
клиентите ни в 181 офиса в България; 
 

 100 000+ лоялни клиента; 
 

 93% от населението на България познава 
марката Изи Кредит; 
 

 64% от клиентите ни биха препоръчали Изи 
Кредит. 

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 
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 Домашно кредитиране, при което договорът 
се подписва и кредита се получава 
директно в дома на клиента от кредитен 
консултант в удобен ден и час; 
 

 Отговорно кредитиране; 
 

 Седмични, двуседмични и месечни 
плащания, осигуряващи комфорт и 
предвидимост на погасяването на 
кредитите. 

Бизнес Модел 

 Партньорство с Българските пощенски 
служби (БГ Пощи) за осигуряане на достъп 
до финансови средства в повече от 2000 
пощенси станции в България. 

Партньорства 



Профил на клиента 
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Продукти 

ИЗИ 
КРЕДИТ 

Достъпен кредит до 3000лв със 
седмични вноски срещу лична карта 

КРЕДИТ 
ПЕНСИОНЕР 

Паричен заем (кредит до 2500лв) 
предназначен за пенсионери 

ИЗИ 
МЕСЕЦ 

Потребителски заем до 2500лв, 
който се погасява на равни месечни 
вноски 

ВИП 
ИЗИ 

Кредит до 8000лв с атрактивни 
условия за ВИП клиенти 

ИЗИ 
МАКС 

Кредит (до 5000лв) специално 
създаден за работещи хора на 
трудов договор 

ИЗИ 
ИНКРЕДО 

Кредит от 1250лв до 8000лв с 
период от 1 до 3 години 

*1лв= 0.51 EUR 

Типичният ни клиент е човек, който 
няма достъп до банкови продукти и 

иска да придобие и поддържа нормален 
стандарт на живот. 

 Неженен/Неомъжена; 
 Лица с ниски доходи; 
 Средна възраст 44 години; 
 Завършено средно образование; 
 €305 среден размер на кредит. 

49.2% 50.8% 

Мъже Жени 
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Статистика Годишни продажби 
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Реални продажби 

100 000+ 
Лоялни 
клиента 

€48м 
Брутен 

Портфейл 

1.5m+ 
Отпуснати 
кредити 

€42м 
Приходи за 

2017г. 

€305 
Среден размер на кредит 
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Финансови услуги 
от врата на врата 


