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Ангажираност, доверие, лоялност

Нашата ангажираност за отговорно кредитиране
Нашите услуги са създадени, така че всеки да има пълен контрол над парите, които взима, всеки път, 

когато се сблъска с непредвидени разходи. Високото качество на работа и обслужването на клиентите 

отличава credissimo от останалите компании. Ние спазваме Етичен Кодекс на търговска политика и 

предоставяме ясни и прозрачни правила при кредитиране. Отдадени сме на най-добрите практики при 

работа с клиенти, както при краткосрочните, така и дългосрочните бързи кредити.

Гъвкави заеми
За разлика от повечето заемодатели, при нас избираш точната сума, която желаеш да вземеш, както и 

определяш точно срокът, за който ще я върнеш. Не задължаваме взимане на конкретни суми, от които 

нямаш нужда, както и не начисляваме лихви и такси за по-дълъг от посочения от теб период. Оскъпяването 

на кредита се променя в зависимост от сумата, за която кандидатстваш и периода, за който ще я ползваш. 

При попълване на заявлението за кредит, можеш да правиш промени по тях, докато резултатът те 

удовлетвори напълно.

За разлика от кредитните карти, когато потребителите си позволяват да закъсняват със сроковете, заемите 

credissimo трябва да се връщат винаги коректно и навреме. Само тогава можеш да използваш нашите 

услуги винаги, когато имаш нужда от пари. Ние печелим, когато всеки връща заемите си навреме, а не 

когато сроковете растат постоянно. Наше основно предимство и правило е да не увеличаваме 

оскъпяването месец след месец неограничено. В случай на невръщане на заема на договорената дата, 

определяме максималния срок на изплащане, след който кредитът спира да се оскъпява.

Краткосрочни заеми

Ние изчисляваме общата сума, която трябва да върнеш, при теглене на всеки кредит и ти я 

съобщаваме преди да я усвоиш. В нея включваме цялото оскъпяване, за да сме сигурни, че всичко е 

кристално ясно. Освен това ние никога не променяме договорения лихвен процент за периода на 

кредита. Единственият начин да се увеличат разходите по даден кредит е, ако не спазваш условията на 

договора и не връщаш кредита си навреме.

Прозрачни и ясни условия
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Изцяло онлайн
credissimo не е типичен заемодател, защото няма нужда да пращаш никакви документи по поща или факс, 

дори не е нужно да стоиш дълго време на телефона. Подаването на заявление за кредит и подписването 

на договора се извършват изцяло онлайн. Ние разполагаме със софтуерна система, с която можем да 

обработваме голям брой заявления за кредити за много кратко време като в същото време одобрение 

получават само онези клиенти, за които сме уверени, че ще бъдат коректни и точни при връщането на 

сумата.



Отговорно кредитиране

Стремим се да изградим отговорни и надеждни взаимоотношения с всеки клиент. За разлика от други 

компании, ние не предлагаме гръмки и нереални кредити с единствената цел да спечелим вниманието на 

потребителите. Отпускаме заеми до 1000 лева. Ако за първи път изпратиш заявление за кредит credissimo и 

посочиш максималната допустима сума, често ние одобряваме по-малка стойност. Факторите, които 

взимаме предвид при оценка на сумата на отпускания кредит са много и различни. При всички случаи, ако 

върнеш коректно първия си заем, твоят кредитен рейтинг при нас се покачва. Това ще ти даде възможност 

при следващ кредит да получиш максималната сума, която предлагаме, а в някои случаи и повече. 

Последното важи особено за дългосрочни и лоялни клиенти с перфектна кредитна история.

Доверие

Нашият уебсайт (credissimo.bg) предлага финансови услуги с ясни инструкции как да ги използваш 

отговорно. Призоваваме всеки да помисли добре преди да усвои бърз кредит, защото ние очакваме той 

да бъде върнат в срок. Описали сме всички често задавани въпроси, касаещи нашите кредити и 

предлагаме персонални решения за всеки клиент.

Съвети

Удостоверение
credissimo е собственост на КРЕДИСИМО АД. Компанията разполага с УДОСТОВЕРЕНИЕ и 
регистрационен номер от Българска Народна Банка за упражняване на дейността си и е регистриран 
администратор на лични данни.

Взимането на бърз кредит не е решение, което следва да се взима бързо и невнимателно. Не трябва да 

забравяш, че след взимане на парите, се ангажираш да спазваш условията на договора. Ние държим на 

добри и ясни отношения с отговорни клиенти и представяме фактите и условията възможно най-ясно. Само 

ти взимаш решението дали да кандидатстваш за кредит или не, затова молим те да го правиш само ако си 

уверен, че ще можеш да върнеш сумата навреме.

А ти отговорен ли си когато взимаш бърз кредит?
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