


За нас 

• Финтех кредитна компания 

• На  пазара от 2016 г.  

• 17  служители  

• 100 хил. онлайн приложения  

• 3400 активни клиенти 

• Кредитен портфейл в размер на 2.3 млн. 

евро  

• 4 цикъла на разработване на продукти 

Латвия 

 Население  1.9  млн.  

800  хил. икономически активни граждани 

2018 

 Конкуренти:  55  

 Общ кредитен портфейл:  700 млн. евро  

 Издадени кредити: 1,7 млн.  

 Маркетингови разходи на клиент:  до 100 евро  



Нашите ценности 

КЛИЕНТ - С внимание и уважение 
 
Ние уважаваме еднакво всички наши клиенти и сме горди, че са 

избрали NordCard 

 NordCard се стреми към свят, в който всеки човек има шанс да реализира всичките си намерения,  

 Нашата цел е да предоставим този шанс чрез създаване на стабилен и надежден финансов 

продукт, който осигурява отлично обслужване на клиентите,  

Гордеем се, че създадохме продукт с отлично обслужване на клиентите, който успя да получи висока оценка от нашите клиенти и който отваря нови възможности за 

реализирането на техните желания!  

ЕКИП – Харесва ни това, което правим 
 
Общата цел и общите интереси превръщат NordCard в съвместен 

екип 

РАЗВИТИЕ - Нашето бъдеще е в развитието 
 
Ние инвестираме средства в идеи, които усъвършенстват нашия 

продукт, работа, както и самите нас 

ПРОЗРАЧНОСТ - Без скрити правила 
 

Честно излагаме всички правила, регулиращи нашето 

сътрудничество и винаги информираме за промени 

ПЕРФЕКЦИОНОЗЪМ - Всеки детайл е важен 
 

За да осигурим безупречен продукт, неуморно работим над 

всеки детайл 

СИГУРНОСТ - Сътрудничеството се основава 
надоверие 
 

Изключваме всички рискове, които могат да възникнат по 

отношение на безопасността на нашите клиенти и бизнес , , 



Кредитен лимит по NordCard 

• Кредитна линия до 3 000  евро  

• Платежна карта  

• Безлихвен период 

• Гъвкави възможности за погасяване 

• Система за онлайн банкиране 

• Индивидуален процес на оценяване и уникални 

оферти 

Кандидатствайте за кредитен лимит по NordCard само веднъж, 

но го използвайте когато и толкова често, колкото искате. 

Открийте нови възможности с NordCard! 

Кредитният лимит на NordCard е винаги до вас 

• Следите транзакциите с вашата карта в системата за онлайн банкиране 

• Получавате картата си безплатно по пощата 

• Теглите средства от банкомати и плащате навсякъде по света 

• Пазарувате сигурно онлайн 



Как кандидатстват нашите клиенти  

1 

2 
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Попълнете нашето опростено заявление за 
кандидатстване в една стъпка 
Онлайн заявлението за кандидатстване  с по-малко от 15 полета за попълване прави 

процеса по кандидатстване много лесен, прозрачен и бърз 

Потвърдете регистрацията 
 

Превод на 0,01 евро от лична банкова сметка до банковата сметка на NordCard 

осигурява необходимото ниво на онлайн идентификация  

Бъдете оценени  и вземете кредит 
 

Извършваме бърза, но задълбочена обработка на заявления и 

оценяване на всеки нов клиент, извършване на проверки във връзка с МИП/ опознаване 

на клиента, доходи/ разходи, кредитна история /дългове и други важни проверки  

 Задължителни изисквания  :  

•  Клиенти  във възрастовата група от 18 до 75 години  

•  Официален нетен доход, започващ от 345 евро на месец  

•  Лична банкова сметка в латвийска банка  

•  Деклариран адрес в Република Латвия  

 НАДЕЖДНИ  77  800   
човека избраха NordCard 

 

 ПРОФЕСИОНАЛНИ  200   
въпроса на ден, получили отговор 

 

 ЛЕСНИ  1,5 минути   
за да попълните заявление за 

кандидатстване 

 

 ЕФЕКТИВНИ  96%  
от отговорите, предоставени в първата 

минута от разговор с консултант 

 

 Клиентите ни избират, защото сме  :  



Профил на клиентите Статистика на продукта 

•  Жени 48%  / Мъже 42%  

•  Средна възраст  42 години 

•  Среден доход  570,5 евро 

•   3 от най-популярните сектори 

• Информационни технологии 

• Финанси 

• Държавен сектор 

•  Висше  образование  56.5  %  

•  NordCard платежна карта  30  %  

• Среден размер на  кредитен лимит 700.0 евро 

• Процент на усвояване  70%  

• Среден срок на погасяване 420 дни  

• Еднократен кредит  70%  / Постоянно използване на 

кредитна линия  30%  

•  Коефициент на задлъжнялост 20%  

•  Процент на неизпълнение 5%  

• 3 от най-популярните категории разходи 

• Потребителски стоки 

• Здравеопазване 

• Ремонт на жилище 



Как нашите клиенти използват продукта 

Като краткосрочен кредит 

Подходящ  за хора, които искат да вземат 

кредити в краткосрочен план. Изгоден е, 

бърз и не се  начислява такса за 

предоставяне на кредита  

• Кандидатствате само веднъж, но използвате при 

необходимост 

• Ползвате безлихвен период  

• Рентабилност в дългосрочен план и забравяте за 

плащането на такси за отпускане на кредит 

Като парични резерви 

Използвате кредитна линия като парични 

резерви, които винаги са на 

разположение за покриване както на 

неочаквани, така и на желани разходи  

• Кандидатствате сега, но използвате, когато искате 

• Започвате да погасявате едва след като започнете 

да го използвате 

• Без такса за откриване и поддържане на сметка 

 Като  дългосрочен кредит  

Винаги съществува опция за погасяване на  

кредит за по-дълъг период и по този начин се 

възползвате от гъвкави възможности за 

погасяване  

• Погасявате кредит в рамките на 50 месеца 

• Разделяте погасяването на по-малки части 

• С всяко плащане лихвата става по-малка 



Бизнес модел 

уеб 

онлайн  

банкиране 

обслуж-

ване на 

клиенти 

финтех 

платежна карта 

• марка 

• маркетинг и SEO 

• онлайн приложения   

• ЧЗВ 

• технологичен подход 

• разширена автоматизация 

• принцип „Всичко онлайн“ 

• напълно интегрирана инфраструктура 

• самообслужване 

• фактуриране 

• състояние на сметка 

• комуникация 

• настройки на профила 

• плащания 

• настройки за известяване 

• управление на платени услуги 

• приложения (AML, KYC, оценка на платежоспособност) 

• професионално обслужване на клиенти 

• събиране на вземания 

 

NordCard 

• Mastercard  

• плащания по целия свят 

• Теглене на пари в брой от 

банкомат 

• сигурни онлайн плащания 



Бъдещо развитие 

• Разширете дейността си и в други държави от ЕС 

• Продукт с основни банкови услуги  

• Мобилно приложение 

• 3 млн. клиенти 

• 1 млн. платежни карти 

• Развитие на инфраструктурата и максимална 

автоматизация  

Прибалтика 

Население 6 млн. 

Скандинавия 

Население  27 млн. 

 Вишеградска група  
Население  64 млн. 

 Neobanking  е лесно  



 Hedge Capital Company LLC 

 Gustava Zemgala gatve 74, Riga, LV-1039, Latvia 

e-mail: info@nordcard.eu  

phone: 00 371 62004400 

www.nordcard.eu  


