
НОВ МЕТОД ЗА ОНЛАЙН ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
И ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПРИ 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТОКОВ КРЕДИТ



Подобряване и
оптимизация на
процесите

Спазване на нови
регулативни
изисквания

Ограничаване на
злоупотреби и
предпазване на
общия бизнес

За всички онлайн запитвания за кредит към УКФ от 11.12.2019 г. ще
се използва иновативен метод за идентификация на клиентите и
подписване на договорите чрез квалифициран електронен подпис
(КЕП) през мобилното приложение на Евротръст

Причините

ПОС ОНЛАЙН ПРОЦЕС В УКФ
Промени



UniCredit Internal Use Only/УниКредит За вътрешна употреба

1

5

Онлайн

апликация

Електронна 
идентификация 
директно от мобилен 
телефон със същата 
правна стойност като 
личното присъствие. 
Сваляне на мобилното 
приложение на 
Евротръст и 
първоначалната 
идентификация 
отнема около 9 мин.

9

2

Идентификация

на клиента

4

Договор

Клиентът получава  
смс и мейл с Риск 
решението. При 
одобрение, той 
получава нотификация 
на мобилния си 
телефон да подпише 
договора си чрез КЕП в 
Евротръст портала. 
След което системата 
уведомява търговеца 
да изпрати стоката.

4

Клиентът избира 
стока на сайта на 
търговеца чрез 
„покупка на 
изплащане“ с 
конкретни срок и 
вноска. Той попълва 
и личните си данни, 
давайки своето 
съгласие. 

24

5

Доставка

В рамките на ден
стоката се доставя 
чрез куриер, който 
също потвърждава 
самоличността на 
клиента. Търговецът 
въвежда фактура в 
Смарт на УКФ и 
Кредитна 
администрация му 
превежда сумата.

Следва оценка на 
риска на ПОС 
онлайн 
апликацията за 
кредит. 

4

3

Оценка 

на риска

3

ПОС ОНЛАЙН ПРОЦЕС В УКФ
Описание



ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА КРЕДИТ
1. Финансови данни:  клиентът избира срок на кредита и има възможност за 
запознаване с Общите условия и преддоговорната информация



ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА КРЕДИТ
2. Вашите данни: клиентът попълва своите лични данни



ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА КРЕДИТ
3. Допълнителни данни: клиентът попълва данни като имейл, телефон за контакт, 
професия и адрес 



ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА КРЕДИТ

4. Потвърждение: клиентът потвърждава данните и получава информация относно 

предстояща идентификация в приложението на Евротръст



ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
5. Инсталиране на приложението: клиентът получава смс с линк за сваляне на 
приложението на Евротръст и през магазина за апликации го сваля безплатно на 
мобилния си телефон



ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
6. Регистрация: клиентът получава инструкции, запознава се с условията, избира 

контролни въпроси, снима с мобилния си телефон личната си карта и преминава процес 
на видеоидентификация чрез камерата на телефона



ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
6. Контактни данни в приложението: след успешна идентификация, клиентът 

въвежда телефонния си номер и имейл адрес, след което ги потвърждава чрез получени 
смс и имейл



ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
7. Преглед и подпис на идентификационен документ: след потвърждаване на телефон 
и имейл адрес, клиентът получава push нотификация за идентификация към Уникредит.

След натискане на зеления бутон клиентът 
е идентифициран и се създава искане за 
стоков кредит, което се изпраща за 
решение от страна на УКФ.



ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ 
8. Преглед и подпис на документите: след одобрение на искането за кредит, клиентът 
получава е-mail с прикачения договор за кредит и отново получава push нотификация 
относно чакащ договор за преглед и подпис в приложението

След натискане на зеления бутон договорът е подписан 
с КЕП и е запазен в приложението на Евротръст.

Покупката е завършена и системата уведомява 
търговеца да изпрати стоката.

В рамките на ден стоката се доставя чрез куриер, който 
също потвърждава самоличността на клиента. 
Търговецът въвежда фактура в Смарт на УКФ и 
Кредитна администрация му превежда сумата.



Кол центърът на УКФ е изцяло на разположение за клиентите при 
възникнали въпроси и нужда от подкрепа.

УКФ НА ВАША СТРАНА


