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ЦЕННОСТИ 

Мисия, визия, ценности 

ВИЗИЯ 

МИСИЯ 
Нашата мисия е да помагаме на клиентите си във временните финансови 

неразположения, като бързо и отговорно им предоставяме парични кредити. 

Искаме да бъдем компанията, към която клиентите първо се обръщат, когато 

търсят решения на техните финансови затруднения 

Да бъдем лидер във всички държави, в които оперираме! 

Морал и Етика;  

 

Лоялност;                                 

 

Социална ангажираност; 

 

Прозрачни условия;                

 

Отговорност; 



Вярваме в   

Морал и етика –  

Винаги подхождаме 

към клиентите и 

служителите си с 

морал и етични 

стандарти. На 

работа сме 

напътствани от 

взаимно уважение и 

разбиранe. 

Отговорност –  

Винаги предприемаме 

внимателни и 

информирани 

действия, като 

взимаме предвид 

нуждите и 

възможностите на 

нашите партньори и 

клиенти. Ние сме 

напълно отговорни за 

нашите действия и 

техния ефект. 

Прозрачност -     

Уверяваме се с 

всички усилия, че 

условията на 

договорите, 

разплащателния 

план и работата 

със служителите 

ни, са прозрачни и 

разбираеми, без 

прикриване на 

важни факти. 

Лоялност -                      

Целта на нашите 

дейности е да 

изградим 

дългосрочни 

взаимоотношения с 

нашите клиенти и 

служители, за да 

затвърдим 

доверието им. 



Профил на компанията 

Одобрение до 
24 часа 

Предоставя 
потребителски кредити 
между 300-11250 PLN 

Погасяване 
седмично/месечно 

Създадена през 2014 г., 

на 28-ми януари. 

Обслужване от личен 

Кредитен консултант 

Подходяща сума по вноските. Кредитен 

консултант ще помогне при избора на най-

добрата разплащателна система, взимайки 

предвид финансовите възможности на 

клиента и ниски седмични вноски, 

адаптирани към бюджета му. 

Индивидуален 

подход към 

всеки клиент 



Покритие & Мрежа 

390+ професионалисти 

продали над 73 000 

кредита 

Централен офис в 

   Лодз 
        25 офиса 
 



Членство в ZPF 
От 22-ри март 2019 година ние сме член на Асоциацията на Финансовите Компании в 

Полша. Повече информация на: www.zpf.pl 

 

Тази организация събира в себе си над 100 признати компании, представляващи 

финансовия пазар в Полша – банки, кредитни компании, агенции за събиране на 

вземания, финансови съветници и посредници. ZPF е член на престижната 

Европейска самоуправляваща се организация EUROFINAS, свързваща седемнадесет 

национални организации, представляващи над 1,200 финансови институции. 

Членството на iCredit в ZPF е огромно отличие за iCredit Sp. z o.o., но и сериозна 

отговорност. Като член на ZPF, iCredit Sp. z o.o. е задължена да отговаря на 

стандартите за поведение, общовалидни за всички членове. Това са принципите на 

добрите практики. 

Като член на Асоциацията на Финансовите Компании в Полша, сме ангажирани да 

спазваме принципи на добрите практики в нашата дейност, за да може всеки един 

от клиентите ни да подаде жалба към Комитета по етика на ZPF при 

необходимост 



Продукти 

                  iCredit Weekly до 8,000 PLN в брой за всяка цел! 

  Флагманският продукт на "iCredit Weekly" компания, на 

която клиентите се доверяват от години. Възползвай 

се от нашата оферта днес, което ще ти позволи да 

разрешиш временните финансови затруднения.                                                               

iCredit кредитът е:                                                                 

Лесен, Гъвкав, Бърз, Удобен, На разположение 

                  iCredit Senior  до 5000 PLN за всяка цел! 

  "iCredit Senior" кредитът е създаден за 

финансовите нужди и възможности на 

пенсионерите. Имахме възможността да създадем 

продукт, който е: 

Лесен, Гъвкав, Бърз, Удобен, На разположение 

        

Бързо и удобно 

Прозрачни условия 

С възможност за 

определяне сумата на 

вноските 

Отдаден от компания, 

на която имаш доверие. 



Клиентски профил 

Продуктови характеристики 

Бизнес модел 

69.85% 30.15% 

Male Female 

 Неженени/женени                                         

 Нисък/среден доход;  

 Средна възраст от 48 години; 

 Завършено средно образование; 

 €250 средна сума на кредит; 
 8.55 месеца среден период на кредита. 

 
 
 
 

Модел на домашно кредитиране, 

където подписването на договора и 

изплащането на кредита се случват в 

дома на клиента; 

 Отговорно кредитиране; 

 Седмично и месечно разплащане, 

осигуряващо удобство и 

предсказуемост на изплащането. 

 



      Статистика 

        

 

Годишни продажби 

73 000+ 
Лоялни 
клиенти 

€5м+ 
Брутно 

портфолио 

€250 
Среден 

размер на 
кредита 

Над €20м 
обща сума 

на 
главница 

    

  Count of credits Principal 

2014 1 113 297 250 

2015 4 100 792 863 

2016 12 168 3 080 474 

2017 14 091 3 760 295 

2018 16 975 4 708 432 

2019 16 978 4 272 909 

01.01-30.06.2020 7 794 3 277 455 

Total 73 219 20 189 678 



БЛАГОДАРИМ ВИ! 
 

www.icredit.pl 


