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Fast Finance IFN S.A.Е е 

акционерно дружество, 

функциониращо като 

небанкова финансова 

институция, създадено и 

опериращо според 

регулациите и 

супервизията на 

Национална Румънска Банка 

(NBR). 

 

Горди сме с факта, че 

благодарение на нашата 

решимост, иновативност и 

гъвкавост предлагаме 

ефективни персонални 

решения на специфичните 

нужди на нашите клиенти, 

както физически, така и 

юридически лица.  

 

Кои сме 
ние? 



 

“Да помагаме на 

клиентите си да се 

справят с финансовите 

проблеми 

и кредитните си нужди по 

най-добрия начин, 

следвайки трите правила:  

Бързо 

Просто 

Дискретно!” 

 

Нашата 
мисия 



Структура на акц.капитал 

31% 
Юридически 

лица 

69% 
Физически 

лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стабилно 

кредитиране 

2014-2018 
 

 

  2014 2015 2016  2017 2018 

Служители 3 11 14 14 10 

 Брой 

продукти 

2 4 5 6 6 

Отпуснати 

кредити 

180.000 

EUR 

3.100.000 

EUR 

3.700.000 

EUR 

3.300.000 

EUR 

1.750.000 

EUR 

Оборот 45.000 EUR 1.900.000 

EUR 

4.000.000 

EUR 

3.700.000 

EUR 

1.500.000 

EUR 

 Акционери 2 2 4 3 3 

Акц.капитал 225.000 

EUR 

225.000 

EUR 

800.000 

EUR 

1.200.000 

EUR 

1.200.000 

EUR 



Продукти 

• МИКРО-КРЕДИТИ - FULGER (FLASH) кредити – вече 

не се предлагат (от 15-и март, 2018) 

• НЕОБЕЗПЕЧЕНИ КРЕДИТИ - OPTIM кредити 

• ОБЕЗПЕЧЕНИ КРЕДИТИ - СПЕШНИ кредити 

• КРЕДИТИ ЗА МСП (Бизнес кредити) - БЪРЗИ кредити 

 



Типове клиенти и активност 

Кредити на физич. лица Кредити на юридич. лица 



Типове клиенти и активност 

Взимайки предвид регулациите, ограничаващи кредитирането на 

физически лица, кредитирането на малки предприятия, под формата на 

различни продукти, се превърна във важна цел на стратегията ни: 

 Бизнес Капитал 

 Факторинг 

 Банкови гаранции 

Фирмените кредити на FAST FINANCES’ са алтернатива на банковите и 

са надежден избор, благодарение на бързото одобряване, гъвкавост и 

наличността, показана в бизнес проектите, както и разнообразните 

методи на плащане и типовете гаранция (недвижимо имущество, залози, 

чекове и т.н.) 

 

Преориентация 



Устойчиво развитие на продуктите 

2014 
2015 

2016 
2017 

2018 

44,976 EUR 

634,205 EUR 

837,430 EUR 
978,494 EUR 

201,558 EUR * 

Secured Loans: Lent Capital Progress 

* Поради 
променящото 
се законода-
телство през 
2018 г. спряхме 
популяризира-
нето на този 
вид кредити 

Необезпечени кредити 
Прогрес на отпуснатия капитал 

Обезпечени кредити 
Прогрес на отпуснатия капитал 



Устойчиво развитие на продуктите 

2014 2015 2016 2017 2018 

0 EUR 

870,592 EUR 

948,760 EUR 

1,173,299 EUR 

1,250,453 EUR 

Бизнес кредити. Прогрес на отпуснатия капитал Кредитите за 

дружества са 

обезпечени чрез 

разнообразна, но 

сигурна 

структура на 

видовете приети 

обезпечения: 

 недвижими 

имоти; ценни 

книжа; 

 записи на 

заповед; 

банкови чекове, 

 доверители на 

акционерите 



“Всички наши действия и 
мерки са насочени да 
отговорят на очакванията на 
акционерите по отношение 
постигане на печалба. В 
същото време се придържаме 
към спазване на изискванията 
за резервите, паричните 
средства и адекватността на 
риска. Постигаме успех чрез 
предлагане на различни 
типове продукти, както и 
благодарение на нашите 
клиенти, спомагащи за 
устойчивото развитие на 
компанията.” 
 

 

Adrian Cocora, CEO 

• Имплементация на интегрирани 

решения Fintech OS 

• Гаранция, че нашите продукти и 

процедури са в съответствие с 

новите законодателни изисквания 

• Диверсификация на кредитни 

продукти 

• Диверсификация на маркетинга и 

методите за привличане на клиенти 

• Привличане на нови клиенти 

• Увеличаване на финансирането на 

компании 

Краткосрочни и средносрочни цели 



Контакти 

 

FAST FINANCE IFN S.A. 

 
Адрес: Букурещ, 44-46 Lainici St., 4th floor; ПК: 

012252; 

Телефон/Fax: +4021 22 44 235; +4021 9398; 

 
J40/14948/2013 ; CUI: 32548576; 

NBR Общ регистър: RG-PJR-41-110286/2014; 

NBR Специален регистър: RS-PJR-41-110088/2018 

ANSPDC Register: 33408/2014 (Орган за защита на 

данните) 

 

www.fast-finance.ro 


