


НИЕ СРАВНЯВАМЕ ВИЕ ИЗБИРАТЕ

� Кредит Чойс ЕООД е регистрирано дружество на 03.04.2017 г., ЕИК 204530592

� Основна дейност – кредитно посредничество

� Регистрирана в БНБ по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите – рег. № BCI000020, 

заповед за вписване на БНБ – 146742/20.09.2017 г.

� Реристриран по Закона за Защита на личните данни

� Контакти

НДК Административна сграда ПРОНО /малко НДК/, България, гр. София, ПК 1414, пл. България 1

0700 20 415 национален телефон

(+359) 885 919 817; (+359) 888 888 034

www.creditchoice.bg

maria.georgieva@creditchoice.bg

office@creditchoice.bg

ЗА НАС



Период                                                                          Длъжност

01/10/2005 - 30/09/2007 Мобилен банков консултант (директни продажби на банкови продукти и услуги)

01/10/2007 - 30/09/2008 Главен банков консултант (ръководител на екип от Мобилни банкови консултанти)

01/10/2008 - 31/05/2015  Мениджър продажби  (ръководител на екипи от Мобилни банкови консултанти)

01/04/2015 - 30/04/2016  Завеждащ сектор отдел Продажби – "Клонова мрежа"

01/05/2016 - 01/09/2017  Началник отдел "Агентска мрежа"

� Мария Василева Георгиева

� 1998 – 2002 г. Бакалавър по Икономическа социология, Университет за национално и 

световно стопанство

� 2002 – 2003 г. Магистър по Икономическа социология, Университет за национално и 

световно стопанство

� От 30/09/2005 до 01/09/2017 работи в Райфайзенбанк (България) ЕАД, на различни 

длъжности

� Повече от 12 години опит в продажби на банкови продукти и услуги, и управление 

УПРАВИТЕЛ - ПРЕДСТАВЯНЕ



� Започва работа в отдел Агентска мрежа (вторият по големина канал за продажби на РББГ), малко след 

като е създаден

� Директни продажби и работа с клиенти – награда за най-успешен консултант за 2006 г.

� Изгражда и ръководи екипи от Мобилни банкови консултанти

� Отговаря за всички пазари, в които мрежата има присъствие

� Организира и провежда обучения, както продажбени, така и продуктови (за служители на различни 

позиции – Финансови консултанти банкиране на дребно, Ръководители обслужване на клиенти, 

Специалисти обслужване на клиенти, Мобилни банкови консултанти)

� Една година е завеждащ сектор продажби за Клонова мрежа на РББГ

� Като началник отдел Агентска мрежа отговаря за:

� Собствена мрежа от Мобилни банкови консултанти

� Взаимоотношения с трети страни – регистрирани кредитни посредници и насочващи партньори

УПРАВИТЕЛ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И КОМПЕТЕНЦИИ



� Регистриран Кредитен посредник със собствени кредитни консултанти и екип, състоящ се от:

� Управител

� Зам. управител (Ръководител екип)

� Счетоводител (Анализатор)

� Кредитни консултанти 

� Изграждане на дългосрочни партньорски взаимоотношения, както с банки на територията на България, 

така и с целеви клиенти

� До една година развива дейност на територията на гр. София; след първата година изгражда мрежа от 

собствени консултанти извън гр. София на ключови пазари (градове с жители над 100 000 души 

население)

� Развива мрежа от насочващи партньори (строители, брокери на недвижими имоти, счетоводители, 

застрахователи и други)

� Предоставя консултантски услуги изцяло в съответствие с нормативната уредба и в интерес на клиента

СТРУКТУРА И СТРАТЕГИЯ



� Продукти за физически и юридически лица

� Жилищни кредити – целеви кредити за покупка на имот

� Потребителски кредити – обезпечени и необезпечени 

� Други типове кредити (според предложенията на банката) – кредит Енергийна ефективност, 

студентски кредит, овърдрафт и др.

� Кредитни карти

� Услуги

� Първоначална консултация на клиента, проведена на удобно за него място с цел събиране на 

информация за профила на клиента и желания имот (при покупка на жилище)

� Сравнение на минимум три предложения от банки и предоставяне на клиента

� Съдействие при подготвяне на документите за кандидатстване за кредит

� Подпомагане клиента при окомплектоване на документи и представянето им пред банка

ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ/УСЛУГИ



ЗА НАС РАБОТАТА ЗА ВАС ПОЛЗИТЕ


