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За нас 
 Една от най-динамично и бързо развиващите се небанкови финансови институции в България, с над 15 

годишен опит. Изи Кредит e основана през 2005 година. Собственост е на български предприемачи и се 
развива като успешна международна компания. Основните принципи, които следва компанията са отговорно 
и прозрачно кредитиране на всички, които имат ограничен достъп до банкови услуги. 
 

 Над 500 000 клиенти са използвали услугите ни 
 

 Над 2 100 0000 отпуснати кредити 
 

 Над 4 000 кредитни консултанти и служители се грижат за клиентите ни в 190 офиса в цялата страна 
 

 Има международни филиали в Румъния, Полша, Македония и Украйна 
 

 Над 130 000 лоялни клиенти 
 

 85% от населението познава марката Изи Кредит 
 

 64% от клиентите биха ни препоръчали 
 
 Специално създадена програма EasyBonus за лоялните клиенти 
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Мисия 

Да бъдем лидер 
във всички 
страни, в които 
оперираме 

 Ценности 
 Морал и етичност 
 Отговорност 
 Лоялност 
 Прозрачност 
 Социална ангажираност 

Визия 

Да предоставяме отговорно 
и прозрачно бързи и 
достъпни потребителски 
кредити, които се отпускат 
директно в дома на клиента 
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 Домашно кредитиране, при което договорът 
се подписва и кредитът се получава директно 
в дома на клиента от Кредитен консултант, в 
удобен ден и час 
 

 Отговорно и прозрачно кредитиране 
 

 Богато портфолио от разнообразни продукти, 
със суми от 100 до 8 000 лв. 
 

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

Бизнес модел 
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Партньорства 

Дългогодишно партньорство 
с Български пощенски 
служби (БГ пощи) за 
осигуряване на достъп до 
финансови средства и 
заплащане на вноски по 
кредит в над 2 000 техни 
обекта в цялата страна. 

Ново партьорство с Western Union, с 
което улесняваме клиентите ни, 
когато искат да направят парични 
преводи в страната и чужбина. Могат 
да го направят удобно и бързо в 
наши офиси на Изи Кредит 
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Продукти на компанията 

EASY2 
 
Достъпен кредит за всички 
клиенти 
 
до 4 000 лв. 
двуседмични вноски 

EASYCREDIT 
 
Достъпен паричен заем за 
всеки 
 
до 3 000 лв. 
седмични вноски 

EASYMONTH 
 
Кредит за всеки 
 
 
до 2 500 лв. 
месечни вноски 

EASYMAX 
 
Заем за хора на трудов 
договор 
 
до 5 000 лв. 
двуседмични вноски 

CREDITPENSIONER 
 
Паричен заем за 
пенсионери 
 
 
до 2 500 лв. 
месечни вноски  

EASYINCREDO 
 
Кредит за работещи хора 
 
 
до 8 000 лв. 
месечни вноски до 3 
години 

EASY VIP 
 
Кредит за лоялни клиенти 
 
 
до 8 000 лв. 
седмични вноски  
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 неженен/неомъжена 
 лица с ниски доходи 

 средна възраст 44 години 

 завършено средно образование 

 €314 среден размер на кредит 

Профил на клиента 

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

иска да придобие и поддържа нормален стандарт на живот. 

 

Жени       Мъже 

49%      51% 
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130 000+ 
Лоялни 
клиенти 

 
€38м 

Брутен Портфейл 

 
€51м   

Приходи за 2019 г. 

 
2.1m+ 

Отпуснати 
кредити 

Статистика Годишни продажби 
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Добри заеми. Добри 
приятели 


