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одобрение“ и три години поред печели награди 
за „Клиентско обслужване“. Компанията високо 
цени служителите си и активно инвестира 
в развитието им. През последните 5 години 
инвестициите в човешкия капитал са впечат-
ляващи и оценени с 5 награди за работодател и 
политики за благосъстояние на служителите. 
Тази година „Кеш Кредит“ е победител във 
водещите награди за най-добър работодател 
Career Show Awards 2021. Престижното жури 
оцени високо постиженията на компанията 
сред над 340 кандидатури, като я отличи за 
„Стратегия за управление на кризи“, „Страте-
гия за ангажиране на служители“, „Иновации в 
подбора на кадри“.

През 2021 г. компанията заема 14-о място в 
класацията на Career Show – Топ 100 най-добри 
работодатели в България и печели три награди:

• Silver в Стратегия за управление на кризи;
• Bronze в Стратегия за ангажиране на 

служители;
• Bronze в Иновации в подбора на кадри.

Продуктът

  Микрокредити от 100 до 5000 лв.

„Кеш Кредит“ предлага светкавични микро-
кредити от 100 до 5000 лв. само срещу лична 
карта с одобрение до 6 минути – най-бързото 
решение, предлагано в момента на пазара за 
кредити в България.  Кандидатстването става 
онлайн, чрез изпращане на SMS, в офис, по те-
лефона, както и във Viber. „Кеш Кредит“ има над 
70 офиса в цяла България и продължава активно 
да развива мрежата си.

  Услуга „Кеш на ден“

Услугата позволява да се усвоят от 100 до 
1000 лв. за посрещане на непредвидени 

разходи и нужди, както и погасяване-
то на желаната сума без допълни-

телни такси в срок до 30 дни.

  Услуга „Обединяване на 
кредити“

Услугата е удобен начин за 
подобряване кредитната 

оценка на клиента. Тя дава 
възможност за заем в размер 

между 2000 и 5000 лв. и погасяване 

на няколко кредита едновременно, като 
потребителят плаща само една вноска, на една 
дата, с една лихва и главница.

  Кредит за семейни двойки

Услуга за двойки със сключен брак, даваща 
им възможност да кандидатстват за кредит 
заедно, при което имат по-голям шанс да бъдат 
одобрени за по-голяма сума и да се възползват 
от специални отстъпки.

  Кредит за хора по майчинство

Хората по време на майчинство са в групата 
на потребителите, които получават 
кредитиране изключително трудно въпреки 
постоянния им доход като държавна месечна 
помощ. По тази причина „Кеш Кредит“ предлага 
суми до 2000 лв. с преференциални условия и 
минимално оскъпяване.

  Кредит за пенсионери

Специален продукт за пенсионери, даващ 
възможност за кредит от 100 до 500 лв. със 
срок на погасяване на сумата от 2 до 12 
месеца за всички лица, регистрирани в НОИ 
като пенсионери, на достъпни месечни вноски с 
преференциални цени.

Съвременно развитие

  Началото

„Кредит“ преди всичко означава „доверие“, за 
което се изискват постоянство и визия. Пър-
воначално всичко започва с идеята: финансова 
услуга за хора, лишени от достъп до такава, по 
прозрачен и отговорен начин. Само за няколко 
години растежът на компанията е впечатляващ. 
„Кеш Кредит“ става първата фирма в страна-
та, разработила интегрирано партньорство с 
мобилни оператори – Mtel, с продукта Mtel Cash, 
Globul и Germanos. Самите мобилни оператори 
включват микрофинансиране в портфолиото си 
от продукти. От 2017 г. „Кеш Кредит“ става и 
първата компания, отпуснала кредит по Viber в 
света с до 6 минути одобрение.

   Платформа за цялостна онлайн кредитна 
оценка

„Кеш Кредит“ инвестира и в изграждане на 
положителен кредитен рейтинг на клиентите. 

Пазар

„Кеш Кредит“ вече 10 години е лидер на 
пазара на небанковото кредитиране в 
България. Компанията бързо се адаптира 
към шеметното развитие и дигитализация в 
микрокредитирането. „Кеш Кредит“ е достъпен 
навсякъде: онлайн, в офис, по Viber, по телефон, 
с SMS. Това е единствената компания на 
пазара за бързи кредити със силно развити 
офис мрежа и дигитални услуги в изключително 
конкурентен онлайн сегмент. Само срещу 
лична карта, с одобрение до 6 минути, 
клиентът получава свръхбърз 
микрокредит от 100 до 5000 лв., 
или най-бързото одобрение, 
предлагано в момента на 
пазара за кредити в България.

Постижения на марката

„Кеш Кредит“ е носител на ре-
дица отличия за „Най-бързо онлайн 

„Кеш Кредит“ е финтех инсти-
туция с фокус върху бързото 
развитие и предоставяне на 
необходимите финансови ус-
луги на клиентите чрез инова-
тивни решения и персонално 
преживяване. Компанията раз-
вива успешно няколко бизнес 
линии – сайт за потребител-
ско кредитиране, кредитна 
оценка и услуги за клиенти на 
мобилен оператор. От 2017г. 
„Кеш Кредит“ е първата ком-
пания в света, отпускаща 
кредит през Viber чрез интег-
риран чат бот, програмиран 
да комуникира с клиенти, да 
обработва кандидатствания 
и да отпуска кредити. 

cashcredit.bg 

Знаете ли, че...

• „Кеш Кредит“ първа разработва 

интегрирано партньорство с мобилни 

оператори, като предоставя възможност 

на техните клиенти да се възползват от 

бърз кредит директно в обектите им. Ком-

панията прави модел за оценка на клиенти, 

с който привлича инвеститори 

и така започва да развива 

бизнес в Европа, Азия и 

Африка.
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Компанията създава 
продукта SCORIFY – 
платформа за пълна онлайн 
кредитна оценка и анализ 
на кредитоспособността. 
Така всеки, независимо 
дали възнамерява да тегли 
кредит, може да следи 
кредитния си рейтинг.

  Развитие на нови продукти

„Кеш Кредит“ активно развива нови продукти, 
за да отговори на нуждите на пазара. На 
всеки няколко месеца компанията представя 
микрокампании, таргетиращи различни групи, 
които според вътрешни проучвания имат нужда 
от финансиране в този момент. Продуктите 
винаги имат преференциални условия при 
кандидатстване за кредит в периода и 
прозрачни условия.

  Новото

През 2020 г. „Кеш Кредит“ създава платформата 
CASHIO – небанкова услуга на банкова цена.  
С платформата CASHIO се предлага дигитален 
потребителски кредит от ново поколение 
с изцяло онлайн услуги за предоставяне, 
обслужване и плащане. Напълно 
съобразена с гъвкавите 
реалности на модерния свят, 
където времето е най-
ценният ресурс.

Промоция

Компанията е разработила 
устойчива програма за 
лоялност, която поощрява 
потребителите да заплащат 
задълженията си навреме. В „Кеш 
Кредит“ добрите клиенти плащат 
по-малко. Така те са мотивирани да поддържат 
добра кредитна история и постепенно да 
станат банкируеми. Като част от програмата 
лоялността им се награждава с разнообразни 
подаръци от каталога на „Кеш Клуб“, отстъпки 
от цената на услугата до 25% и дори 
възможност за безлихвени кредити. 

Наскоро компанията въведе услуга за лоялни 
клиенти – Cash Back. Тя дава възможност на 
коректните клиенти да усвоят точки, които са 
събрали благодарение на навременно погасяване 
на кредит. Тези точки могат да бъдат върнати 
обратно на потребителя под формата на 
отстъпка от последната вноска по заема или 
да бъдат изплатени директно в брой. Така 
„Кеш Кредит“ се превръща в първата небанкова 
институция в България, която предлага на 
потребителите си възможността да спечелят 
реални пари обратно.

Ценности на марката

  Доверие и прозрачност 

„Кеш Кредит“ цени всички клиенти 
и партньори и се обръща към тях 

по честен и справедлив начин, съз-
давайки максимален комфорт и сигур-

ност. Предоставя прозрачна и цялостна 
информация, всички условия и параметри на 

услугата, с което изгражда стабилни отноше-
ния, основаващи се на взаимно доверие.

  Устойчивост

„Кеш Кредит“ се стреми да поддържа 
най-високо качество на обслужване, да е 
последователна във всяко действие и да 
предлага модел за кредитиране без аналог на 
пазара, за да бъдат клиентите винаги уверени, 
че могат да разчитат на надежден партньор. 
За нея изграждането на взаимоотношения с 
партньори и клиенти е дългосрочен процес, в 
който уважението и високите стандарти на 
работа заемат водещо място.

  Отговорна политика

„Кеш Кредит“ е отговорна за подобряването 
и развитието на средата, в която оперира. 

Точно затова отделя специално внимание 
на правилата, по които отпуска 

кредити онлайн, за да защити 
личните данни, самоличността 
и кредитоспособността на 
клиентите си.

  Визионерски подход

„Кеш Кредит“ работи, за да 
разбере по-добре нуждите на 

клиентите и партньорите си с 
цел да подобри модела си на работа. 

Планира стратегически, така че да намери 
решение за бъдещите потребителски 
нужди, които възникват с развитието на 
пазара за максимална полза на клиентите и 
партньорите си.

История

2011  

Cash Credit – България, отпуска първия си кре-
дит.

2012  

Cash Credit стартира партньорство с един 
от най-големите телекомуникационни опера-
тори в България – Mtel, с продукта Mtel Cash.

2013  

Cash Credit стартира партньорство с Globul 
и Germanos.

2014  

Cash Credit започва амбициозна международна 
експанзия на три континента: Европа, Афри-
ка, Азия.

2015  

Създава изцяло автоматичен бот за кре-
дитно решение. Въвеждане на невронни 
мрежи като част от скоринг модела на ком-
панията.

2017  

Cash Credit отпуска първия кредит във Viber. 

Програмира Chat bot за клиенско обслужване и 
отпускане на кредит.

2018  

Печели първите си награди за „Най-бързото 
онлайн одобрение“ и за „Клиентско обслуж-
ване“.

Cash Credit e обявен за официален член на 
АОНК – Асоциацията за отговорно небанково 
кредитиране.

2019  

Cash Credit e обявен за официален член на Бъл-
гарската финтек асоциация.

Пуска нова бизнес линия за кредитна оценка 
Scorify.

2020  

Нови възможности за финансиране по време 
на криза, политики за служителите, съобра-
зени с работа по време COVID.

Присъединяване към „Харта за многообразие-
то“ – БФБЛ. 

2021  

Навлиза в нови сегменти, като пуска на па-
зара новия си бранд Cashio – дигитален по-
требителски кредит. Предлага продукти за 
сегменти със специални финансови потреб-
ности – пенсионери, клиенти в майчинство, 
семейства и др.

  Резултатност и ефективност 

„Кеш Кредит“ гледа на поетите ангажименти с 
целеустременост и чувство за дълг. Изпълнява 
обещанията си и се стреми да надхвърля 
очакванията на клиентите си. Работи, за да 
постигне максимални резултати както за 
клиентите, така и за партньорите си.

CASH CREDIT

Знаете ли, че...

• През 2017 г. „Кеш Кредит“ става 

първата компания в света, която започва 

да отпуска кредити по Viber със собствен 

чат бот.

• Компанията е създала интерактивна 

игра – IMPERUM, специално за нуждите на 

търговската мрежа, ориентирана към 

развитиe на знанията и 

продажбените умения 

на екипа. 

Знаете ли, че...

• В офисите на „Кеш Кредит“ 

може да се платят сметките 

за ток, телефон, вода, да се закупи 

винетка, да се платят задължения. С 

всяка платена сметка се трупат точки по 

лоялната програма на „Кеш Кредит“, което 

позволява на платеца да разменя натрупани-

те точки за подаръци и отстъпки.

• При одобрение за кредит всеки клиент 

получава скреч карта, зад коя-

то се крие възможност 

да се спечели като 

подарък целият 

кредит.


