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Като един от основните оригинатори в iuvo, за нас в Easy Credit е особено важно да сме до 
инвеститорите в тези необичайни бизнес времена и да отговорим максимално на всички 
въпроси, които те  могат да имат, свързани с нашите бизнес операции. С 15 години история на 
пазара на домашно кредитиране в България, включително и във времена на криза през 
годините, ние безспорно сме доказали, че Изи Кредит е стабилна и отговорна компания, която 
добре разбира както нуждите и проблемите на своите клиенти, така и нуждите и 
предизвикателствата на пазара.  
Във връзка с пандемията от коронавирус и начина, по който тя се отразява на световната и 
локалните икономики, Изи Кредит предприе серия от мерки, с които да гарантира сигурността 
на бизнеса и бизнес процесите. Още в самото начало на задълбочаване на разпространението 
на болестта взехме решение да намалим още повече риска при отпускането на кредити и да 
подхождаме с още по-голяма прецизност и внимание при управлението на кредити на 
клиентите, които ще бъдат засегнати финансово като резултат от доказаното разпространение 
в България на коронавирус (Covid-19). 
 

• Прецизирахме отпускането на кредити на клиенти, работещи в сферата на туризма, 
хотелиерството и ресторантьорството. 

• Приоритизирахме кредитирането на поредните добри клиенти. 

• Подхождаме изключително внимателно при оценката на уникално новите клиенти за 
периода на обявено извънредно положение в България, както и при исканията за 
рефинансиране. 

• Подхождайки с уважение и разбиране към клиентите, ние продължаваме активно да 
събираме задълженията към Изи Кредит. 

• Като постоянно развиваща се технологично компания, надградихме начините за 
дистанционно покриване на задълженията и кандидатстване за кредитиране с помощта 
на мобилното ни приложение и сайт. 

• Оптимизирахме оперативните разходи. 

• Всички колеги, които имат тази възможност, работят на 100% от вкъщи. 

• Всички наши офиси са снабдени с необходимите предпазни средства и дезинфектанти 
за безопасността на колеги и клиенти.  

• В работната организация са спазени всички изисквания за социална дистанция с цел 
ограничаване разпространението на вируса. 

 
С всичките си действия и постигнатите в последните седмици резултати, за пореден път 
доказваме , че можем да кредитираме разумно и че управляваме успешно създалата се 
ситуация, чийто дългосрочен ефект тепърва ще може да бъде оценен в пълнота. Възползваме 
се от тази възможност да се обърнем към инвеститорите в iuvo с уверение, че Easy Credit остава 
и ще продължи да бъде стабилен партньор и компания, която е един от лидерите на пазара на 
домашно кредитиране в България! Зад нас стоят повече от 4000 силно мотивирани колеги, 
които са посрещали и продължават да посрещат успешно всички предизвикателства, които 
бизнес средата може да наложи. 
 
 


