


За нас 

• ФинТех кредитна компания 

• На пазара от 2016 г. 

• 18 служители 

• 100 хиляди онлайн кандидатури 

• 3600 активни клиенти 

• 2.3м EUR кредитен портфейл 

• 4 цикъла на продуктова разработка 

Латвия 

Население 1.9м 

800 хил. икономически активни граждани 

2019 

Конкуренти: 57 

Общ кредитен портфейл: 730м EUR 

Отдадени кредити: 1,6м 

Маркетингови разходи на клиент: до 100 EUR  



Нашите ценности 

КЛИЕНТ – С грижа и уважение 

Ние уважаваме еднакво много всички наши клиенти и сме горди, че 

те са избрали NordCard. 

NordCard се стреми към свят, в който всеки човек има шанс да осъществи всичките си намерения. Нашата цел е да дадем 

този шанс като създадем стабилен и надежден финансов продукт, предоставен чрез отлично обслужване на клиенти. 

Горди сме, че сме създали продукт с отлично клиентско обслужване, който успява да удовлетвори нашите клиенти и да открие нови  възможности за сбъдването на техните 

желания! 

ЕКИП – Ние харесваме това, което правим 

Обща цел и общи интереси правят екипа на NordCard сплотен. 

РАЗВИТИЕ – Бъдещето ни е в развитие 

Инвестираме ресурси в идеи, които усъвършенстват продукта ни, 

работата ни и самите нас. 

ПРОЗРАЧНОСТ – Без скрити условия 

Открито заявяваме всички условия, касаещи съвместната ни работа и 

винаги информираме при промени. 

ПРЕЦИЗНОСТ – Всеки детайл е важен 

За да предоставим безпогрешен продукт, ние работим неуморно 

по всеки детайл. 

СИГУРНОСТ – Колаборацията се уповава на 
доверие 

Елиминираме всеки риск, който може да се появи, за да запазим 

сигурността на нашите клиенти и бизнес. , , 



NordCard Creditlimit 

• Кредитен лимит до 3 000 EUR 

• Разплащателна карта 

• Безлихвен период 

• Гъвкави опции за погасяване 

• Система за онлайн банкиране 

• Индивидуален скоринг процес и уникални оферти 

Кандидатствай за NordCard Creditlimit само веднъж, но ползвай, 

когато и колкото пожелаеш. Открий нови възможности с 

NordCard! 

NordCard Creditlimit е винаги до теб 

• Проследявай твоите картови транзакции в системата за оналйн банкиране 

• Получи своята карта безплатно по пощата 

• Тегли пари от банкомати и плащай навсякъде по света 

• Пазарувай онлайн сигурно 



Как да кандидатстваш 

1 

2 
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Попълни нашата лесна едностепенна форма за 
кандидатстване 

Онлайн форма с по-малко от 15 полета за попълване прави кандидатстването 

много лесно, прозрачно и бързо. 

Потвърди регистрацията 

Превод от 0.01 евро от лична банкова сметка към банковата сметка на NordCard 

осигурява необходимото ниво на онлайн идентификация 

Получи оценка и получи кредит 

Имаме бърз, но задълбочен процес по проверка на всеки кандидатстващ нов 

клиент, извършвайки AML/KYC, приход/разходи, кредитна история/дълг и други 

важни проверки 

Задължителни изисквания: 
 
• Клиенти във възрастова група 18-75 години 

• Официален нетен доход над 345 евро месечно 

• Лична банкова сметка в някоя от банките в Латвия 

• Деклариран адрес в Република Латвия 

НАДЕЖДНИ 84 300 
Души избират NordCard 

 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 200  
Отговорени заявки на ден 

 

ЛЕСНОДОСТЪПНИ 1.5 min  
Попълват формата ни за кандидатстване 

 

ЕФЕКТИВНИ 96% 
Дадени отговори в първите минути на 

разговор с консултант 

Клиентите ни избират, защото ние 
сме: 



Клиентски профил Продуктова статистика 

• Жени 43% / Мъже 57% 

• Средна възраст 38  

• Среден доход 790 евро 

• 3 най-популярни индустрии 

• IT 

• Финанси 

• Държавен сектор 

• Висше образование 58.5% 

• NordCard платежна карта 30% 

• Среден размер на кредитен лимит 700 евро 

• Процент на усвояване 70% 

• Среден срок на погасяване 450 дни 

• Еднократен кредит 70% / Постоянно използване на кредитен 

лимит 30% 

• Коефициент на задлъжнялост 20% 

• Процент на непогасяване 5% 

• 3 най-популярни категории разходи 

• Потребителски стоки 

• Здравеопазване 

• Ремонт на жилище 



Как клиентите използват продукта ни 

Като краткосрочен заем 

Подходящ за хора, които искат краткосрочен 

заем. Изгоден е, бърз и не се начислява 

такса за удължаване 

• Кандидатствай веднъж, ползвай при нужда 

• Ползвай безлихвен период 

• Погаси в дългосрочен план и забрави за такси за 

удължаване 

Като парични резерви 

Използвайте кредитен лимит като парични 

резерви, които са винаги на 

разположение да покрият непредвидени и 

желани разходи 

• Кандидатствай сега, но ползвай, когато пожелаеш 

• Погасявай само след като използваш 

• Без такса за откриване и поддръжка на сметка 

Като дългосрочен заем 

Винаги съществува опцията за погасяване на 

кредит за по-дълъг период, като можете да 

ползвате гъвкави разплащателни варианти 

• Погаси заем до 50 месеца 

• Разпредели плащанията на по-малки части 

• С всяко плащане лихвата става по-малка 



Бизнес модел 

уеб 

онлайн 

банкиране 

обслужване 

на клиенти 

ФинТех 

платежна карта 

• бранд 

• маркетинг & SEO 

• онлайн кандидатура 

• FAQ 

• технологичен подход 

• разширена автоматизация 

• принцип „Всичко онлайн“ 

• напълно интегрирана инфраструктура 

• самообслужване 

• фактуриране 

• състояние на сметка 

• комуникация 

• настройки на профил 

• плащания 

• настройки за известия 

• управление на платени услуги 

• кандидатури (AML, KYC, кредитна оценка) 

• професионално обслужване на клиенти 

• събиране на вземания 

 

NordCard 

• Мastercard  

• плащания по целия свят 

• парични тегления от банкомат 

• сигурни онлайн плащания 



Бъдещо развитие 

• Разширете дейността си в други държави на ЕС 

• Продукт с основни банкови услуги 

• Мобилно приложение 

• 3м клиенти 

• 1м разплащателни карти 

• Развитие на инфраструктурата и максимална 

автоматизация 

Прибалтика 

Население 6м 

Скандинавия 

Население 27м 

Вишеградска група 

Население 64м 

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  


