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ПРОЦЕС 

Кеш Кредит предлага КРЕДИТ ПО ТЕЛЕФОНА в пет лесни стъпки на безплатен номер 0800 200 88  

За да ползвате кредит по телефона е необходимо: 

 

o телефоният номер да е Ваш личен 

o да използвате смартфон с активен интернет   

o да разполагате с валидна лична карта  

 

1. ОБАДЕТЕ СЕ! Наш оператор ще Ви зададе няколко кратки въпроса.  

2. След това, на номера, от който звъните, ще изпратим СЪОБЩЕНИЕ С ЛИНК. Кликнете върху 
линка. Той ще Ви отведе във форма на Кеш Кредит, в която трябва да се прикачи СНИМКА НА 
ЛИЧНАТА ВИ КАРТА.  

3. Избирате канал за усвояване на сумата, който Ви е най-удобен: личен IBAN, в брой - В ОФИС 
НА КЕШ КРЕДИТ или EASY PAY.  Необходимо е да потвърдите искането си за кредит и 
Стандартния европейския формуляр (СЕФ). Подгответе лице за контакт, тъй като по време на 
разговора ще Ви помолим за такова.  

4. След това, искането Ви за кредит се разглежда и в рамките на 6 МИНУТИ ще се получите 
отговор.  

5. При одобрение ще получите нов SMS с КОД и линк, на който ще е необходимо да 
ПОТВЪРДИТЕ ДОГОВОРА СИ ЗА КРЕДИТ. 
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o Когато получите SMS с линк, кликнете върху 
него. Ще се отвари приложения прозорец.  

 

o Проверете дали личните Ви данни са 
коректно въведени 

 

o Ако са допуснати някакви грешки се свържете 
с нас на безплатен телефон 0800 200 88.  

 

o Ако сте съгласен с въведените данни, може 
да продължите процеса като плъзнете по 
екрана надолу. 



4 | Кредит по телефона 

o Необходимо е да приложите снимка на 
личната си карта,  от двете ѝ страни. 

 

o Снимайте я директно с телефона си.  

 

o Необходимо е да изберете как за Вас ще  е 
най-удобно да усвоите кредита си. 

 

o С директен превод по сметката Ви 

o Каса на Изи пей 

o В брой - в офис на Кеш Кредит 
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o Когато сте минал правилно през всички 
стъпки до тук, може лесно да изтеглите и 
разгледате своето Искане за кредит и СЕФ. 

 

o След, като сте разгледал документите е 
необходимо да се съгласите с приложените 
декларации, като поставите отметки в 
квадратчетата. 

 

o Завършeте процеса, като натиснете бутона 
„ЗАЯВИ КРЕДИТ“ 
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o Искането Ви за кредит вече се разглежда. 

 

o Решение ще получите до няколко минути с 
SMS. 

 

o Ако сте ОДОБРЕН За желания от Вас кредит 
ще получите нов SMS с код за усвояване и 
друг линк, на който ще е необходимо да 
потвърдите договора си за кредит. 

 

o Тази стъпка ще Ви отведе на следните 
прозорци: 
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o Кликнете върху линка от съобщението. 

 

o Ще Ви се отвори страница с договора Ви за 
кредит. 

 

o От тук може лесно да го свалите и разгледате. 
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o Въведете личния код за подпис на договора, 
който получихте в SMS-а. 

 

o Завършете процеса, като кликнете върху 
бутон „ПОДПИШИ ДОГОВОР“  
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o Може да получите кредита си, в посочения от 
Вас канал на усвояване. 

 

o БЛАГОДАРИМ ВИ! 
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