Свободата да планираме ежедневието и пътуванията
с iCARD кредитни карти

КАК …?








... да контролирате финансите си,
... лесно да управлявате месечният си бюджет така, че да не търпите лишения,
... да спрете да се притеснявате, когато разходите Ви растат,
... пазаруването Ви да стане разумно удоволствие,
... да посетите мечтаната дестинация за почивка,
... да плащате сметките си навреме,

без да чакате до следваща заплата и без допълнително оскъпяване?

Отговорът е:
Кредитни карти iCARD Mastercard
Свободата, с безброй възможности, да управлявате личните си финанси!

Кои сме ние?
iCARD кредитни карти са продукт на Fintech компаниите „Интеркарт Файнанс“ АД и
„Интеркарт Кредит“ ЕАД.

iCARD, предоставя единствени по рода си кредитни лимити до 50 000 евро, разпределени по
две кредитни линии – за пари в брой и за разсрочване на вноски.

iCARD e модерната алтернатива на стандартното банкиране. Ние предоставяме почти всички
услуги, които всяка банка може да Ви предложи, но с разликата, че за Нас всеки клиент е важен
и получава персонално отношение.
Кредитните лимити по iCARD се предоставят от „Интеркарт Кредит“ ЕАД. Тя е регистрирана
финансова институция за предоставяне на кредити в БНБ.
Кредитни карти iCARD се издават от „Интеркарт Файнанс“ АД. Тя е платежна институция
лицензирана за извършване на дейност и дружество за електронни пари на територията на
всички страни от Европейската Икономическа Общност.

Като издател „Интеркарт Файнанс“ АД е пълноправен член на международните картови
организации MasterCard Worldwide и VISA International, а от 2011 г. е издател и на национални и
международни платежни карти с логото на JCB.

Свободата да планираш с iCARD кредитни карти
Защо iCARD?
- Максимално улеснена процедура по кандидатстване и одобрение - само с лична карта;
- Кредитни лимити до 50 000 евро, без обезпечение;
- Одобрение до 24 часа и издаване на кредитната карта до 2 работни дни, без допълнителна такса;
- Възможност за издаване на безплатна допълнителна карта към основната;
- Безлихвен гратисен период за покупки до 45 дни;

- Бързо и лесно заплащане, на комунални услуги от всяка точка на света, без допълнителни такси;
- 24/7/365 съдействие и помощ от международен контактен център - 0700 13 444;
- Личен интернет портал, който позволява бърза и лесна промяна на данни и параметри, забрана на трансакции от
чужбина, плащания в интернет, теглене на пари в брой, както и блокиране на карта;
- Удобно управление на настройките за сигурност по всяко време;
- Сигурност:
- с прозвъняване на клиентите от нашият Контактен център за потвърждение (верификация) при всяка съмнителна
транзакция (теглене АТМ, покупка ПОС, покупка Онлайн или Офлайн);
- с вграден чип в пластиките на iCard, гарантиращ най-високо ниво на сигурност при транзакции.

Свободата да планираш с iCARD кредитни карти
Само с кредитните карти iCARD имате свободата да:
- избирате как да плащате - еднократно или на вноски (подобно на стоковите
кредити);
- разполагате с най-високите кредитни лимити предоставяни от небанкова
финансова институция. Mожете свободно да ги изразходвате и възстановявате до
15-то число на следващия месец - БЕЗ ЛИХВА;
- извършвате покупки в магазини и интернет сайтове, наемате rent-a-car,
резервирате хотели у нас и в чужбина - БЕЗ ТАКСА;
- резервирате желаната почивка без значение от цената;
- изпълнявате веднага желанията на Вас и на Вашето дете;
- плащате сметките си навреме, като ползвате гратисен период до 45 дни.

Свободата да планираш с iCARD кредитни карти
Само с iCARD международни кредитни карти разполагате с
два отделни кредитни лимита до 50 000 евро

БЕЗ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ!
Лимит за плащане
онлайн,
в търговски обекти и
за теглене на банкомат
До 25 000 евро
До 45 дена гратисен период

+

Лимити за разсрочване
на направените покупки чрез
SMS или онлайн
До 25 000 евро
До 36 месечни вноски

=

ОБЩ КРЕДИТЕН
ЛИМИТ
До 50 000 евро

0€

0%

0%

такса за
кандидатстване и
издаване на карта

такса при плащане
онлайн и на ПОС
терминали в цял свят

такса за плащане на
комунални услуги от
icard.bg

Свободата да планираш с iCARD кредитни карти

ПРЕДИМСТВАТА ДА РАЗСРОЧВАТЕ ПОКУПКИТЕ
-

Облекчавате семейния бюджет, като разсрочвате трансакциите, направени с iCARD кредитна
карта и ги изплащате отложено във времето – до 36 равни месечни вноски и без
ограничение на търговските обекти.

-

Разсрочването на покупките Ви дава свободата да планирате уверено разходите си в
краткосрочен план и да се радвате на по-добра финансова дисциплина.

-

Освобождавате допълнителни средства за посрещане на текущите Ви нужди.

- По-добър контрол на задълженията.

Свободата да планираш с iCARD кредитни карти
Как се разсрочват на вноски покупките?
ОБЩ КРЕДИТЕН ЛИМИТ
КРЕДИТЕН ЛИМИТ ЗА
ТРАНСАКЦИИ

1 000 ЕВРО

2 000 ЕВРО

КРЕДИТЕН ЛИМИТ ЗА
РАЗСРОЧВАНЕ

1 000 ЕВРО

КУПУВАМЕ СТОКА ЗА 300
ЕВРО, КОЯТО РАЗСРОЧВАМЕ
НА 3 ВНОСКИ ПО 100

ЕВРО

ОТ КРЕДИТНИЯ ЛИМИТ СЕ ПРИСПАДА (В
МОМЕНТА НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОКУПКАТА)
САМО 1-ВАТА ВНОСКА

2-РА ВНОСКА 100
ЕВРО дължима на
втория месец

3-ТА ВНОСКА 100
ЕВРО дължима на
третия месец

ТАКА В ЛИМИТА ЗА
ТРАНСАКЦИИ

В ЛИМИТА ЗА
РАЗСРОЧВАНЕ

ОСТАВАТ 900 ЕВРО

ОСТАВАТ 800 ЕВРО

Изберете Classic или Gold според Вашите нужди:

iCARD CLASSIC Mastercard Ви дава:

iCARD GOLD Mastercard Ви дава:

Общ кредитен лимит

до 5 000 EUR

Общ кредитен лимит

до 50 000 EUR

лимит за транзакции

до 2 500 EUR

лимит за транзакции

до 25 000 EUR

лимит за разсрочване

до 2 500 EUR

лимит за разсрочване

до 25 000 EUR

Такса за пазаруване в страната и
чужбина

Без такса

Такса за пазаруване в страната и
чужбина

Без такса

Годишна такса за обслужване на
допълнителна карта

Без такса

Годишна такса за обслужване на
допълнителна карта

Без такса

Безлихвен гратисен период за
покупки

до 45 дни

Безлихвен гратисен период за
покупки

до 45 дни

Минимална погасителна вноска

6 % + начислените
лихви и такси

Минимална погасителна вноска

5 % + начислените
лихви и такси

Застраховка "Помощ при пътуване в
чужбина"

Преференциални
цени

Застраховка "Помощ при пътуване в
чужбина"

Без такса

Свободата да планираш с iCARD кредитни карти
Ползите за Вас:
- Пари по всяко време и навсякъде по света.
- Индивидуален подход към финансите - сами решавате – покупка на еднократно или
разсрочено плащане.
- Бeзплaтнa зacтpaxoвĸa ’’Πoмoщ пpи пътyвaнe в чyжбинa‘‘ c виcoĸo пoĸpитиe, вĸлючитeлнo
злoпoлyĸa и зaгyбa нa бaгaж, зaгyбa нa дoĸyмeнти, пpaвнa пoмoщ и дp.
- Контрол на разходите - пълна информация и SMS известяване в реално време за всяка
трансакция.
- Удобно управление на финансите - чрез SMS съобщения и персонален портал.
- Възможност за допълнителни карти към основната.
- Свобода на действие – плащане на покупки, теглене на пари в брой.

Свободата да планираш с iCARD кредитни карти
Как можете да кандидатствате за кредитна iCard MasterCard?


Онлайн на https://www.icard.bg



В клиентските офиси на iCARD:

-

гр. София бул. Джеймс Баучер №76A Hill Tower
гр. София бул. Александър Стамболийски №101 МОЛ София
гр. Варна бул. Владислав Варненчик №186 МОЛ Варна

 Щанд №5 в Ринг МОЛ, до края на форума за „Лични финанси“

Къде можете да вземете Вашата кредитна iCard MasterCard?
- Лично в клиентските ни офиси или на посочен от Вас адрес

ВЪПРОСИ?

Благодарим Ви за вниманието!
За повече информация и въпроси,
заповядайте на щанд №5!
Очакваме Ви!

