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ОДГОВОРНО КРЕДИТИРАЊЕ 

Со посветеност кон твојата доверба и лојалност 

 

Нашата посветеност за одговорно кредитирање 

Кредисимо се разликува на пазарот за брзи кредити поради високите стандарди и 

квалитет кои ги почитуваме. Услугите ни се прилагодени на потребите на корисникот и му 

дозволуваат да има целосна контрола над своите пари. Нашата посветеност кон Етичкиот 

кодекс на трговска политика гарантира почитување на добрите практики за јасно и 

транспарентно кредитирање. 

1. Флексибилни заеми 

Разбирањето дека секој корисник има сопствени потреби и можности, се разликува од 

повеќето слични услуги на пазарот. Во Кредисимо можеш сам да ја одредиш големината 

на потребниот заем и да го процениш рокот и ратите за отплата. Камата се определува 

спроред овие параметри. Не го обврзуваме клиентот со строго фиксни заеми и рокови 

пред апликација. Можете да ги промените условите при пополнувањето на барањето, 

додека тие те задоволуваат целосно. 

1. Краткорочен заем 

При земање на кредит од Кредисимо, потребно е да ги отплаќаш ратите редовно и 

навреме. Така може да бидеш вклучен во програмата за лојалност. Таа ни овозможува да 

ви обезбедиме специјални бонусни шеми и преференцијални производи. Не ја 

поддржуваме практиката за неограничено поскапување на заемот, неколку месеци 

однапред. Доколку не го вратиш заемот до договорениот датум, ќе дефинираме 

максимален рок за неговата отплата, по кој кредитот ќе престанува да поскапува. 

2. Јасни и транспарентни услови 

Уште пред добивање на посакуваниот кредит го одредуваме вкупниот износ, ратите и 

каматите кои ќе ги враќаш. Каматата е вклучена во информациите и не може да се 

зголеми, освен во случај да не ги почитуваш условите на договорот и не ги отплаќаш 

ратите од кредитот навреме. 

3. Целосно онлајн 

Процесот на аплицирање, потпишување на договор и добивање на средствата се случува 

целосно онлајн. Нема потреба од бескрајни документи, шетање по канцеларии и чекање 

http://testplusmk.credissimo.bg/codex
http://testplusmk.credissimo.bg/codex


     www.credissimo.mk 

 

2 

 

во редици. Дури не е задолжително да се спроведуваат телефонски повици, освен 

доколку не ти е потребно дополнително објаснување. Системот ни овозможува обработка 

и издавање на голема количина кредити. Заем сепак добиваат само корисниците, за кои 

имаме сигурност дека ќе бидат коректни и ќе го исплатат во рок. 

4. Уверение 

Кредисимо е финансиско друштво врз основ на РЕШЕНИЕ на Министерот за финансии на 

Република Македонија бр.13-5945/7 од 30.06.2016 и е регистриран администратор на 

лични податоци 

5. Нашите совети 

Сите потребни информации за аплицирање и добивање на кредит, условите за неговата 

отплата и последиците кои произлегуваат од тоа може да бидат откриени на сајтот ни 

credissimoplus.mk. Апелираме да се запознаеш подобро со нив, пред да земеш кредит, 

бидејќи очекуваме истиот коректен однос во врска со отплатата. При појава на било какви 

прашања поврзани со услугата, може да се јавиш на наш консултант, да ни пишеш или да 

ни поставиш прашање на сајтот. 

6. Доверба 

Довербата меѓу нас и нашите клиенти е од исклучителна важност. Во Кредисимо ги 

почитуваме воспоставените добри практики во однос на рекламната комуникација која не 

е трик со нереални производи. За да има двострани добри односи, ние исто така бараме 

коректен однос од страна на корисниците. Максималната сума за брз заем од credissimo е 

40 000 денари и доколку аплицираш за првпат е сосема можно да бидеш одобрен за 

помал од максималниот заем. Доколку си коректен исплатувач и го враќаш кредитот 

редовно и во рок рејтингот кај нас се крева и при нареден заем можеш да добиеш 

префенренции и да бидеш одобрен за максималниот износ. 

7. Твојата одговорност при зимање на брз кредит 

Важно е да запаметиш дека кога земаш заем се ангажираш и со одредени услови, кои ја 

гарантираат неговата отплата. Размисли добро колкава сума и рокови можеш да си 

дозволиш и прочитај ги внимателно барањата. Сме ги доставиле сите услови и параметри 

целосно транспарентно на интернет. 

 


