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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 покупките си 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 цел е осъществяване на идеите на нашите 

клиенти по съвременен, бърз и удобен начин. Стремим се да помагаме за вземане на отговорни финансови 

решения и да предлагаме най-подходящия продукт по най-прозрачния начин. 

За повече информация за правния статус и предмета на дейност на УниКредит Кънсюмър Файненсинг, моля 

последвайте линк https://www.unicreditbulbank.bg/bg/ucfin/za-nas/. За подробна информация относно 

характеристиките на стоковия кредит, кликнете тук: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/ucfin/krediti/stokov-

kredit/ 

 

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 

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/ucfin/za-nas/
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/ucfin/krediti/stokov-kredit/
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/ucfin/krediti/stokov-kredit/
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o Стоката се доставя чрез куриер, който също проверява и потвърждава самоличността на 

клиента.  

 

 

Информация относно начините на погасяване на 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.  

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/ucfin/pomoshten-tsentar/vaprosi-i-otgovori/
http://www.ucfin.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=xN-BKrACNqA

