


ЦЕННОСТИ 

Мисия, Визия и Ценности 

ВИЗИЯ 

МИСИЯ Нашата мисия е да помагаме и да подкрепяме нашите клиенти като им 
предлагаме бързи и удобни кредити с прозрачни условия. 

Нашата визия е да се превърнем в лидери на всеки пазар,  
на който оперираме. 

ПОЧТЕНОСТ – Ние уважаваме, ценим и проявяваме разбиране към 
нашите служители и клиенти. 
 

ИНОВАЦИЯ – Стремим се да предоставяме нашите продукти и услуги 
отговорно, като взимаме под внимание нуждите и възможностите на 
нашите клиенти. 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ – Мотивираме и подкрепяме нашите служите, за да 
предоставяме най-висок стандарт на професионализъм. 
 

ОРИЕНТИРАНИ КЪМ КЛИЕНТА – Градим дългосрочни отношения с 
нашите служители и клиенти, базирани на взаимно доверие и 
подкрепа. 



Профил на компанията 

Приятелско 
отношение 

Одобрение до 
24 часа 

Потребителски кредити 
от 400 до 10 000 леи 

Ежеседмично/ 

ежемесечно 
погасяване 

Основана през 
2011 г. 

В момента iCredit е лидер 
на пазара в Румъния 

Бърза услуга Лесен достъп 



Покритие и мрежа 

1 000+ 
професионалисти 

обслужваме над 

65 000 
клиенти 

със седалище 
в Букурещ 

 
105 офиса в 

Румъния 



Продукти и Клиентски профил 

 

iCredit 
Необезпечени кредити 

до 6000 леи  
с ежеседмично 

погасяване. 

Pensioner 
Необезпечени 

кредити до 3000 леи 
за пенсионери с 

ежемесечно 
погасяване. 

 

iCredit Bilunar 
Необезпечени 

кредити до 4000 леи  
с двуседмично 

погасяване. 

 Женени 

 Живущи в град 
 Нисък до среден доход 

 45 години средна възраст 
 Средно образование 

*СЛ = Самоосигуряващо се лице 

iCredit Premium 
Необезпечени 

кредити до 4000 леи с 
ежеседмично 

погасяване и с нулева 
комисионна. 

iBusiness 
Необезпечени 

кредити до 15 000 леи 
с ежеседмично 

погасяване и нулева 
комисионна за СЛ. 

iCredit VIP 
Необезпечени 

кредити до 10 000 леи 
с ежеседмично 

погасяване и нулева 
комисионна. 



 iCredit предлага потребителски кредити за служители на 
трудов договор, самоосигуряващи се лица (СЛ), както и 
пенсионери; 

 Моделът на домашно събираните кредити представлява 
скоринг, подписване на договор и плащане на вноски в дома 
на клиента, осигурявайки лично отношение и силна връзка 
между клиент и кредитен консултант; 

 Нашите кредитни консултанти предлагат безплатни 
финансови консултации в домовете на нашите клиенти и 
помагат на всеки от тях да избере кредит, който ще има 
възможност да погасява комфортно; 

 Нашата основна цел е да одобряваме кредитите отговорно и 
в интерес на клиента; 

 

Бизнес модел 




