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Зa Вива Кредит

Вива Кредит ООД е водеща небанкова финансова институция, лицензирана в БНБ,
създадена през 2012 г. 
Лидер в потребителското кредитиране и част от международната финансова група 
Management Financial Group, която обединява водещи небанкови финансови 
институции в Централна и Източна Европа.

Компанията разполага с добре развита мрежа от финансови центрове с 46
собствени офиса в цялата страна и редица обекти на партньори. В последната 
година компанията залага сериозно на развитието и комуникацията на 
алтернативните си канали за кандидатстване – онлайн и телефон. 

Освен собствени канали, Вива Кредит работи с широко портфолио от партньори, 
които предлагат продуктите, както в офиси, така и онлайн.
Продуктите на компанията са съобразени с нуждите на всички, които ценят 
времето си, имат неотложна нужда от пари и не искат да чакат. 



Мисия, визия, ценности

СЪЗДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 
за клиентите си, като финансираме техните планове във всеки етап от от живота им.Нашата Мисия

ЛИДЕРСКА ПОЗИЦИЯ 
в потребителското кредитиране като технологичната компания с човешки облик;

ПОВЕЧЕ И ПО-ДОБРИ продукти и услуги.

СЪПРИЧАСТНОСТ 
върху която е подчинена цялата ни комуникация, както навън, така и 
навътре в компанията

ОТГОВОРНОСТ
изграждаме доверие в клиентите, партньорите и служителите ни

ТЕХНОЛОГИЧНОСТ 
непрекъснато усъвършенстваме технологиите, с които 
работим, за да отговаряме на най-новите тенденции

Нашата Визия

Нашите 
Ценности



Какво ни отличава

Имиджът на Вива Кредит е изключително позитивен, което се дължи на 

дългогодишни социално ангажирани инициативи, отговорно кредитиране, 

прозрачност и индивидуално отношение към всеки клиент, както и съобразени с 

нуждите му продукти.

Богато портфолио от продукти;

Непрекъснато развитие на нови възможности за кандидатстване; 

Непрекъснато разширяване на портфолиото;

Индивидуално отношение; 

Положителен имидж;

Доверие в компанията и услугите; 

Лоялна програма;

Специални оферти за нови и настоящи клиенти; 

Атрактивни рекламни кампании;

Предпочитан кредитор,  работодател и бизнес партньор;



Как се грижим за обществото

Ежедневно инициираме и подкрепяме социално отговорни каузи, като
следваме една основна цел–даподпомагаме обществото ида
допринасяме за неговото по-добро бъдещеи пълноценен начин на живот.

Знаем, че с нашата дейност можем да бъдем двигател на пoложителна
промяна.

Заставаме зад ясни и целенасочени природозащитни каузи съвместно 
с БДЗП

Участваме и поощряваме активности на Holiday Heroes в подкрепа на 
семейства в нужда

Стимулираме доброволчеството като лична социална отговорност 
на нашите служители

Проект за опазване на околната среда



Нашите продукти

Портфолиото от продукти на компанията непрекъснато се разширява и променя, 
за да можем своевременно да удовлетворяваме всяка клиентска потребност. 
Вива Кредит е компанията с най-голям продуктов асортимент от всички
компании в MFG групата. Променяме и усъвършенстваме непрекъснато
алгоритъма за одобрение, за да може повече хора да получат желаното
финансиране.

Бързо одобрение

Срок на изплащане, съобразен с периодичността на доходите 

Възможност за плащане на вноски

Възможност за плащане на сумата «до заплата» 

Гъвкави условия

Индивидуални предложения 

Продукти, аналогични на банковите

Продукти, съобразени с целите на клиента



НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Пари до заплата

ВИВАКРЕДИТ 
СЕГА

От 100 до 350 лв.

За планирани разходи

ВИВАКРЕДИТ
СТАНДАРТ

От 100 до 3 000 лв.



Ипотчен кредит с дълъг 
срок на изплащане

ВИВАКРЕДИТ
СМАРТ

От 5 000 до 75 000 лв.

ВИВАКРЕДИТ
БРИДЖ

От 5 000 до 20 000 лв.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Ипотечен кредит с кратък 
срок на изплащане



НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Кредит за автомобил

ВИВАКРЕДИТ
АВТО

От 1 250 до 20 000 лв.

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ 
ЗА АВТОМОБИЛ 



ПОВЕЧЕ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

ВИВА КРЕДИТ
ПОДКРЕПА

Застраховка по кредита

МОЕТО 
ЖИЛИЩЕ

Застраховка на 
недвижимо имущество

ВИВА 
БЪДЕЩЕ

Допълнително пенсионно 
осигуряване



Процес по кандидатстване за кредит
в офис

Клиентът идва в 
офис

Попълва се 
заявление за 

кредит

Даване на 
становище 

Подписване на 
договор

Усвояване на 
сумата



Бизнес модел на Вива Кредит

Бизнес моделът на Вива Кредит е уникален в сравнение с останалите
компании в групата MFG. 

Оперираме в четири посоки, за да сме максимално близо до нашите клиенти.

Партньори

46 обекта в цялата страна

ВИВА КРЕДИТ

Онлайн

По телефон



Резултатите ни до момента
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За връзка с нас:

office@vivacredit.bg
www.vivacredit.bg
0700 45 245

Централен офис, гр. София
Бул. „Джавахарлал Неру“ 28
Офис 73Г


