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Всеки трети българин взима потребителски заем за коледни подаръци 

По случай наближаващите празници ПРОФИ КРЕДИТ България ще зарадва своите клиенти  

с томбола с награди. 

Една трета от българите (33%) са ползвали кредит за покупката на коледни подаръци. По този показател 

страната ни изпреварва Полша (22%), Чехия (15%) и Словакия (15%), показва проучване на ПРОФИ 

КРЕДИТ в четирите европейски страни сред 4100 души, на възраст между 14 и 70 години. Макар че 

българите прибягват най-често до заем за Коледа, средната сума, за която кандидатстват, е най-ниска - 220 

лв. На другия полюс са словаците, които теглят заеми средно за 360 евро. 

Според изследването всеки шести българин (14%) ще похарчи за коледни подаръци по-малко от 50 лева, а 

приблизително всеки трети (29%) - между 60 и 100 лева. 20% от сънародниците ни смятат да вложат в 

покупки за празниците между 100 и 150 лева, а 19% са готови да отделят над 200 лева, за да зарадват най-

близките си хора.  

Въпреки че до Коледа остава близо месец, над половината от чехите (51%) вече са купили подаръци за 

своите любими хора. Това са направили също 39% от словаците, 25% от поляците и едва 10% от 

българите. За поредна година сънародниците ни потвърждават склонността си да пазаруват в последния 

момент, като 50% заявяват, че ще направят това през декември, 35% в седмицата преди Коледа, а 2% в 

самия празничен ден. За сравнение в Полша, Словакия и Чехия хората, които отлагат купуването на 

подаръци за последната седмица са около 15% или повече от два пъти по-малко от тези в България.  

Данните от проучването показват, че мнозинството от българите и поляците (79%), както и мнозинството от 

словаците  и чехите (69%) предпочитат да бъдат изненадани с коледните си подаръци. Едва един на всеки 

петима българи и поляци желаят сами да избират подаръците си. Българите  и словаците (35%) най-често 

подаряват дрехи, докато чехите и поляците (28%) купуват най-много детски играчки. Най-силен интерес към 

потребителската електроника проявяват българите (22%), следвани от чехите (12%), поляците (12%) и 

словаците (10%). Само 6% от сънародниците ни са склонни да подарят на близките си пари или ваучер за 

подаръци.   

"В периода преди Коледа интересът към потребителските кредити нараства – получаваме около една трета 

повече искания в сравнение с останалата част от годината,“ каза Здравко Райчев, изпълнителен директор 

на ПРОФИ КРЕДИТ България. Тази година по случай наближаващите коледни и новогодишни празници 

ПРОФИ КРЕДИТ България ще зарадва своите клиенти с томбола с награди. Всеки клиент, който е сключил 

договор за потребителски кредит в периода 1-31 декември 2014 г. участва в томбола с награди - един 

телевизор, два таблета и 3 смартфона. Наградите ще се изтеглят в присъствието на нотариус във втората 

седмица на януари 2015 г. Сключилите договор за потребителски кредит за минимум 2000 лв. през 

декември и платили минимум първата месечна вноска по него съгласно погасителния си план, ще получат 

подарък ваучер за пазаруване в хипермаркети  Кауфланд на стойност 30 лв.  

„Съветваме нашите клиенти да не се увличат от празничната еуфория и да не правят неразумни разходи. 

Преди да изтеглите заем, е добре да си определите предварителен лимит на харчовете и да не го 

надвишавате. Помислете дали наистина имате нужда от желаните покупки и как това ще се отрази на 

бюджета ви през следващите няколко месеца“, допълни Здравко Райчев. 

Информация за предлаганите от ПРОФИ КРЕДИТ кредити, награди и подаръци може да бъде получена на 

националния телефон 0700 17011 (на цената на един градски разговор от цялата страна), в сайта 

www.proficredit.bg или в офисите на компанията. 
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За повече информация: 
AMI Communications за ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД 
Драгомир Гюров 
dragomir.gyurov@amic.bg 
02 989 5115 | 0886 634 580 

 

За ПРОФИ КРЕДИТ България 

ПРОФИ КРЕДИТ България е част от международната финансова група Profireal Group с централа в 

Холандия. Освен в България, групата има дейност в други 3 държави в Централна и Източна Европа – 

Чехия, Словакия и Полша, а през 2013 г. разширява дейността си и в Русия. ПРОФИ КРЕДИТ България 

предлага потребителски кредити за физически лица, както и специализирани заеми за бизнеса. Компанията 

има изключително добре развита търговска мрежа, която покрива над 80% от територията на страната, 

като се планира и по-нататъшното й разширяване. ПРОФИ КРЕДИТ работи на българския пазар от 2006 г. 
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