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Стоки на изплащане от УниКредит Кънсюмър Файненсинг
Уникредит Кънсюмър Файненсинг e установен лидер в стоковото кредитиране. Сега имате възможността да
финансирате Вашите покупки на изплащане с надежден и коректен партньор.
Корпоративната политика на компанията е насочена към създаване на финансиране от ново поколение, чрез
високо качество на обслужване и иновативни решения. Основната ни цел е да осъществяваме идеите на
нашите клиенти по съвременен, бърз и удобен начин. Стремим се да им помагаме да поемат отговорни
финансови решения и да предлагаме най-подходящия продукт по най-прозрачния начин.
Характеристики на стоковия кредит:









Кандидатстване само с лична карта;
Без скрити такси и комисиони;
Бързо одобрение;
Достъпни месечни вноски;
Без обезпечение;
Кредит в размер от 150 лв. до 50 000 лв.
Фиксирана лихва през целия период на кредита;
Изплащане на получения кредит в срок от 3 до 36 месеца.

Може да кандидатствате онлайн за стоков кредит в няколко бързи стъпки!



Стъпка1: Онлайн апликация
o Клиентът избира стока на сайта на търговеца, чрез „покупка на изплащане“, с конкретни срок и
вноска. Той попълва и личните си данни, давайки своето съгласие за тяхната обработка.



Стъпка 2: Идентификация на клиента
o Електронна идентификация директно от мобилен телефон със същата правна стойност както
личното присъствие. Сваляне на мобилното приложение и първоначалната идентификация
отнема около 9 мин.



Стъпка 3: Оценка на риска
o Следва оценка на онлайн апликацията за кредит.



Стъпка 4: Договор
o Клиентът получава SМS и имейл с решението. При одобрение получава нотификация на
мобилния си телефон да подпише договора си чрез Квалифициран електронен подпис.. След
което системата уведомява търговеца да изпрати стоката.



Стъпка 5: Доставка
o В рамките на един ден стоката се доставя чрез куриер, който също проверява и потвърждава
самоличността на клиента.

Как да погасявате кредита си, може да намерите тук.
За повече информация не се колебайте да се свържете с нас на 0700 15 600 или да посетите сайта ни
www.ucfin.bg.

БНП Париба Лични Финанси предлага достъпен потребителски кредит за закупуване на
стоки на изплащане.
БНП Париба Лични Финанси е:




Лидер в потребителското кредитиране в България и Европа
Част от БНП Париба – една от най-стабилните банки в света
Отговорен финансов партньор

Предимства на продукта потребителски кредит за закупуване на стоки:








Сигурен - с ясни и непроменящи се условия
Съобразен с индивидуалните нужди на клиента
Фиксирана лихва и непроменяща се вноска за целия период на кредита
Лична финансова консултация при избора на кредит
Лична консултация през целия период на изплащане
Специални предложения за лоялни клиенти
Достъпен и иновативен
 Незабавно в магазините на нашите партньори
 По телефона от офиса или дома
 През интернет, с доставка в дома

Параметри на кредита:








Размер на кредита от 150 до 12 000 лв.
Срок на изплащане от 3 до 48 месеца
Само срещу лична карта
Без поръчител
Възможност за избор на първоначална вноска
Гратисен период от 15 до 45 дни
За всички лица навършили 18 години

Удобство при погасяване:
Безплатно на Cashterminal – в цялата страна
Безплатно с микросметка в ePay чрез сайта www.epay.bg
На банкомат чрез услугата B-pay.
В удобен за Вас офис на EasyPay – офиси в цялата страна
Посочените методи са приложими само в случай, че не са настъпили промени по първоначалните
параметри на договора и погасителния план.
 По банков път





Вноските се правят всеки месец, преди датата на плащане в погасителния план

Бърз отговор:






Изберете стока от магазина
Обърнете се към наш представител в магазина
Изчакайте отговор
Подпишете договор
Вземете избраната стока от магазина веднага

Образци на договорите за потребителски кредити:



Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока
Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока на изплащане с издаване и
ползване на кредитна карта

Повече информация за продукта: http://www.bnpparibas-pf.bg/stokov-kredit.html

