
град компания
 адрес / тел./ e-
mail вид услуга

изисквания към 
потребителите

документи за 
кандидатстване

документ за 
сключване на договор

Честота 
на 
обслужв
ане по 
програма
та

София
"4 Финанс" ЕООД - 
Vivus.bg

ул. "Лъчезар 
Станчев" № 5, 
ет.14, тел.0700 45 
010 бързи кредити

български 
граждани над 19г

кандидатства се ч/з 
интернет

кредиторът изпраща по 
e-mail договора за 
кредит на 
кредитополучателя.

да притежават 
лична банкова с/ка

като се прави 
регистрация на 

Ако кредитополуч. е 
съгласен подписва 
договора като натиска 
бутон "подпиши".

да предоставят 
изискваната от 
кредитора инф. сайта на кредитора

Кредиторът разглежда 
кандидатурата и ако я 
одобри, негов 
сътрудник се свързва с    

Кредитни кредитополучателя.

Ferratum тел. 0700 11088 бързи кредити
не са отбелязани 
на сайта онлайн регистрация

не са отбелязани на 
сайта

BGWEBCREDIT.COM

ул. "Козлодуй" 
№110,  
support@bgwebcre
dit.com бързи кредити

не са отбелязани 
на сайта онлайн регистрация

не са отбелязани на 
сайта

КОМПАНИИ - ДОСТАВЧИЦИ на УСЛУГИ



ипотични 
кредити
фирмени 
кредити
кредитни карти
лизинги

БНП Бариба

бул. "Патриарх 
Евтимий" № 77, 
тел. 02/9515057 стоков кредит онлайн регистрация

не са отбелязани на 
сайта 

онлайн кредит онлайн регистрация
не са отбелязани на 
сайта 

домашен 
кредит

възраст между 18г. 
и 75г. само лична карта

не са отбелязани на 
сайта 

Ти Би Ай Банк ЕАД

ул. "Димитър 
Хаджикоцев" № 52-
54, тел. 070017571 бързи кредити

не са отбелязани 
на сайта

не са отбелязани на 
сайта

не са отбелязани на 
сайта

Easy Credit

бул. "Джавахарлал 
Неру" № 28, офис 
40-46. бързи кредити

не са отбелязани 
на сайта

нотариално заверено 
копие на ЛК

не са отбелязани на 
сайта 14

Тел. номер: 0700 
18 100

след като клиентът се 
свърже със
сътрудник на Изи 
Кредит, той се среща 
с него и уговарят 
условията и не-

обходимите документи

Профи Кредит
Бул. България 49, 
бл. 53 Е, вх. В бързи кредити

не са отбелязани 
на сайта

не са отбелязани на 
сайта



+359700 17 011
уговарят се между 
служител на фирмата и 

уговарят се между 
служител на фирмата и 

E-mail: 
proficredit@proficre
dit.bg

потенциалния 
кредитополучател

потенциалния 
кредитополучател

Директ Кредит 
България- DCB

бул. 
"Александър 
Стамболийски 
№84, ет.3, офис 
9;

потреб. 
Кредити

не са отбелязани 
на сайта

удостоверение за 
доход

не са посочени на 
сайта. 

София, 1303
ипотечни 
кредити обезпечение

Тел: (02) 421 76 
29  

застраховка на имота 
при ипотечен кредит

поща: 
info@dcbulgaria.co
m

Пърсънъл Файнанс 
България АД

София, ж.к 
Младост 1А, бул. 
Ал. Малинов № 23 бързи кредити лична карта

Служител на фирмата 
се свързва с клиента

+359 (2) 4881603
бул. "Витоша" № 
61,ет.2, тел. 02/980 
16 19, e-mail: 
info@siscredit.com

бизнес кредит
не са отбелязани 
на сайта онлайн регисрация

Служител на фирмата 
се свързва с клиента

Сис Лизинг земеделски 
кредит
личен кредит
необезпечен 
кредит

mailto:info@dcbulgaria.com
mailto:info@dcbulgaria.com
mailto:info@dcbulgaria.com


лизингово 
финансиране

КредиБул Тел.: 0700 12 207
сайта им е в 
процес на

Мейл: 
office@credibul.bg изграждане

Кредисимо 0700 12 0 12 бързи кредити
навършени 21г. и 
собствени доходи

кандидатства се 
онлайн или по 
телефона

Служител на фирмата 
се свързва с клиента 3

документи не са 
посочени на сайта

Финансова къща 
"Кристи" Бул. "Дунав" 5 бързи кредити обезпечение

Служител на фирмата 
се свързва с клиента

Мобилен :   0879 / 
01 72 06
Email: 
finansi_kristi@abv.b
g

Овергаз Капитал АД
бул. "Евлоги 
Георгиев" No 169 бързи кредити

не са посочени на 
сайта

кандидатсва се онлайн 
или на място в офис

Документите се 
уговарят между 
служителя и клента. Не 
са посочени на сайта

тел.: (+ 359 2) 428 
35 00 на фирмата
e-mail: 
credit@overgas.bg

Терра Кредит 02/ 819 7002 бързи кредити
не са посочени на 
сайта онлайн регисрация

Служител на фирмата 
се свързва с клиента

E-mail: 
office@terracredit.c
om

mailto:office@credibul.bg
mailto:office@credibul.bg
mailto:finansi_kristi@abv.bg
mailto:finansi_kristi@abv.bg
mailto:finansi_kristi@abv.bg
mailto:%20office@terracredit.com
mailto:%20office@terracredit.com
mailto:%20office@terracredit.com


JetCredit тел. 0700 11 811 стоков кредит
лична карта, без 
поръчител

Глобул

тел. 123; магазини 
на Глобул в цялата 
страна

телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у Глобул 
и потребителя на 
услугата

услуги

Виваком
087 123 или +359 
(0) 700 17 000 

телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у 
Вивател и потребителя 
на услугата

услуги

Мтел

кв. Захарна 
фабрика ул. Кукуш 
1

телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у Мтел и 
потребителя на 
услугата 20

0800 200 11 услуги

ЧЕЗ
ул. "Козлодуй" № 
14

електроснабдя
ване

Пълнолетие, 
собственост на 
недвижим имот, 
строителни книжа, 
разрешение за 
ползване лична карта

Договор за продажба на 
електрическа енергия 32

Софийска вода

жк Младост 4, 
Бизнес парк 
София, сгр. 2А

водоснабдяван
е

Пълнолетие, 
собственост на 
недвижим имот, 
строителни книжа, 
разрешение за 
ползване лична карта

Договор под общи 
условия 20

Булсатком
ул. "Андрей 
Сахаров" № 15

телевизия, 
интернет Пълнолетие лична карта Договор 7



Юробанк
бул. "Никола 
Мушанов" - КП банка Пълнолетие лична карта Договор 13

Матрикс

ул. Рачо Петков 
Казанджията № 4-
6, ет. 6

колекторска 
фирма Пълнолетие лична карта Договор 7

ДЗИ general.ins@dzi.bg застраховател Пълнолетие лична карта Договор 1

Райфайзен банк
бул. "Никола 
Мушанов" - КП банка Пълнолетие лична карта Договор 1

град компания
 адрес / тел./ e-
mail вид услуга

изисквания към 
потребителите

документи за 
кандидатстване

документ за 
сключване на договор

Честота 
на 
обслужв
ане по 
програма
та

Кюстендил БНП Бариба
бул. "Цар 
Освободител" 131 стоков кредит онлайн регистрация

не са отбелязани на 
сайта 5

тел. 0785 -50 402 онлайн кредит онлайн регистрация
не са отбелязани на 
сайта

домашен 
кредит

възраст между 18г. 
и 75г. само лична карта

не са отбелязани на 
сайта

5

Глобул

тел. 123; магазини 
на Глобул в цялата 
страна

телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у Глобул 
и потребителя на 
услугата

услуги навършени 18г. лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у 
Вивател и потребителя 
на услугата

Виваком
087 123 или +359 
(0) 700 17 000 

телекомуникац
ионни 1

mailto:general.ins@dzi.bg


услуги

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у Мтел и 
потребителя на 
услугата

Мтел 0800 200 11
телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта 5
услуги

Кредисимо 0700 12 0 12 бързи кредити
навършени 21г. и 
собствени доходи

кандидатства се 
онлайн или по 
телефона

Служител на фирмата 
се свързва с клиента 5

документи не са 
посочени на сайта

Профи Кредит

ул."Полк. Стефан 
Миланов" 7, тел. 
078 551310 бързи кредити

не са посочени на 
сайта

кандидатства се 
онлайн или по 
телефона

Служител на фирмата 
се свързва с клиента

Smile Credit

София 1303, 
ул.Антим I 26, 
офис 5, бързи кредити

не са посочени на 
сайта

кандидатства се чрез 
попълване на онлайн 
форма  Служител на 
фирмата се свързва с 
клиента. Седалището 
на фирмата е 

тел: 02/904 24 24 
и 02/904 24 25,

в София, но осъщ. 
Дейност на територията 
на цялата страна. 

ЧЕЗ
ул. "Петър 
Николов" № 2

електроснабдя
ване

навършени 18 г., 
собственост на 
недвижим имот, 
строителни книжа, 
разрешение за 
ползване лична карта Договор



град компания
 адрес / тел./ e-
mail вид услуга

изисквания към 
потребителите

документи за 
кандидатстване

документ за 
сключване на договор

Честота 
на 
обслужв
ане по 
програма
та

Благоевград Кеш Кредит  0700 200 88 бързи кредити навършени 21г.

лична карта

кандидатства се 
онлайн; в офис на Кеш 
Кредит; офис на 
Глобул, Мтел, Германос
или Хенди

Профи Кредит

бул. "Васил 
Левски" 3, тел. 073/ 
834235 бързи кредити

не са посочени на 
сайта

кандидатства се 
онлайн, по телефона 
или 

кредитът се получава 
по банков път

 на място в офиса

Ти Би Ай Банк

бул. " Св. Св. 
Кирил и Методий" 
№2, тел. 
0889488429 бързи кредити

не са посочени на 
сайта

лична карта, без 
обезпечение

кандидатства се онлайн 
или по телефон. 
Служител на фирмата 
се свързва с клиента 6

Креди Хелп тел. 0700 15 250 бързи кредити

лицето трябва да е 
български 
гражданин на 

кандидатства се 
онлайн, по телефон 
или 

Служител на фирмата 
се свързва с клиента

customercare@cr
edihelp.bg

възрастм/у 23 и 
70г., да има 
регулярни доходи на място в офиса
и добра кредитна 
история; да има 
активен тел.
и e-mail за контакт



ЧЕЗ
бул. "Св.Св.Кирил 
и Методий" № 6

електроснабдя
ване

Пълнолетие, 
собственост на 
недвижим имот, 
строителни книжа, 
разрешение за 
ползване лична карта Договор 31

УниКредит БулБанк

бул. "Св.св. Кирил 
и Методий", тел. 
0700 1 84 84 бързи кредити

не са посочени на 
сайта

кандидатства се 
онлайн, по телефона 
или

Служител на фирмата 
се свързва с клиента

на място в офиса

лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у Глобул 
и потребителя на 
услугата

Глобул

тел. 123; магазини 
на Глобул в цялата 
страна

телекомуникац
ионни навършени 18г.
услуги

Виваком
087 123 или +359 
(0) 700 17 000 

телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у 
Вивател и потребителя 
на услугата

услуги
Индивидуален писмен 
договор скл. м/у Мтел и 
потребителя на 
услугата 6

Мтел 0800 200 11
телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта

Райфайзенбанк
ул. "Тодор 
Александров" № 47 банка навършени 18г. лична карта Писмен договор 5



Юробанк
ул. "Васил Левски" 
№ 1 банка навършени 18 г. лична карта Писмен договор 4

услуги

град компания
 адрес / тел./ e-
mail вид услуга

изисквания към 
потребителите

документи за 
кандидатстване

документ за 
сключване на договор

Честота 
на 
обслужв
ане по 
програма
та

Перник Кеш Кредит

ул. "Кракра"№8, 
тел.тел. 0882 540 
187 бързи кредити навършени 21г. лична карта

кандидатства се 
онлайн; в офис на Кеш 
Кредит; офис на 
Глобул, Мтел, Германос
или Хенди

БНП Бариба
ул. "Отец Паисий" 
№ 36, 076 602 188 бързи кредити

възраст между 18г. 
и 75г. лична карта

кандидатства се 
онлайн, по телефона 
или в офис на фирмата 11

Изи Кредит
ул. "Петко 
Каравелов" №6 бързи кредити

не са посочени на 
сайта лична карта

кандидатства се 
онлайн, по телефона 
или в офис на фирмата. 7
Служител на фирмата 
се сързва с клиента

ЧЕЗ
ул. "Света Петка" 
№ 65

електроснабдя
ване

Пълнолетие, 
собственост на 
недвижим имот, 
строителни книжа, 
разрешение за 
ползване лична карта Договор 9



Профи Кредит
ул. "Отец Паисий" 
№43 бързи кредити

не са посочени на 
сайта лична карта

кандидатства се 
онлайн, по телефона 
или на място. Служител 
на фирмата се свързва

МТЕЛ
ул. Благой Гебрев, 
т.к.Жако

мобилен 
оператор пълнолетие лична карта Договор 7

Райфайзен банк ул. "Кракра" № 15 банка пълнолетие лична карта Договор 1

Централна 
кооперативна банка

пл. "Кракра 
Пернишки" № 4 банка пълнолетие лична карта Договор 2

град компания
 адрес / тел./ e-
mail вид услуга

изисквания към 
потребителите

документи за 
кандидатстване

документ за 
сключване на договор

Честота 
на 
обслужв
ане по 
програма
та

Самоков Изи Кредит
бул. " Искър" 111, 
тел.0700 18 100 бързи кредити

не са отбелязани 
на сайта

нотариално заверено 
копие на ЛК

кандидатства се 
онлайн, по телефона 
или на място. 12

Служител на 
позвънява на клиента

Глобул

тел. 123; магазини 
на Глобул в цялата 
страна

телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у Глобул 
и потребителя на 
услугата

услуги



Виваком
087 123 или +359 
(0) 700 17 000 

телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у 
Вивател и потребителя 
на услугата

услуги

Мтел 0800 200 11
телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у Мтел и 
потребителя на 
услугата 6

ЧЕЗ ул. "Грънчар" № 16
електроснабдя
ване

Пълнолетие, 
собственост на 
недвижим имот, 
строителни книжа, 
разрешение за 
ползване лична карта Договор 6

услуги

град компания
 адрес / тел./ e-
mail вид услуга

изисквания към 
потребителите

документи за 
кандидатстване

документ за 
сключване на договор

Честота 
на 
обслужв
ане по 
програма
та

Ихтиман Глобул

бул. "Цар 
Освободител" 110, 
тел.0701/99050

телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у Глобул 
и потребителя на 
услугата 12

услуги

Виваком

бул. "Цар 
Освободител" 109, 
тел. 072480026;

телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у 
Вивател и потребителя 
на услугата 7

услуги



Мтел 0800 200 11
телекомуникац
ионни навършени 18г. лична карта

Индивидуален писмен 
договор скл. м/у Мтел и 
потребителя на 
услугата 13

услуги

УниКредит Булбанк
ул. "Полк. Б. 
Дрангов" 8 бързи кредити

не са посочени на 
сайта лична карта

кандидатства се 
онлайн, по телефона 
или на място в офиса. 
Служител на фирмата 
се
свързва с клиента и 
уговарят условията.

ЧЕЗ

ул. "Цар 
Освободител" № 
123

електроснабдя
ване навършени 18 г. лична карта договор 9
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