„Топ 10 на изплащане“ за 2019 г.
от БНП Париба Лични Финанси:

През 2019 г. най-търсеният смартфон
е по-евтин с 40% в сравнение с 2018 г.
Иновативният процес за дистанционно подписване на договор
донесе ръст от 31% на онлайн покупките на изплащане
София, 30 октомври 2019 г. През 2019 година най-търсеният смартфон за покупка на
изплащане е по-евтин с 40% или 370 лева в сравнение с победителя през 2018 г. в
популярната класация „Топ 10 на изплащане“ от БНП Париба Лични Финанси. През
последната година българите най-често търсеха финансиране за покупката на смартфони на
средна цена 530-580 лева. Независимо от по-ниската си цена, устройството притежава
всички характеристики, които са важни за модерния потребител – голям 6,4 инча екран,
впечатляваща тройна камера и батерия с голям капацитет.
В новото издание на класацията 7 от 10 стоки са с по-ниски средни цени в сравнение с 2018
г. Това са смартфоните, телевизорите, пералните, матраците, хладилниците, матраците и
готварските печки. Според експертите на БНП Париба Лични Финанси, това е знак, че
българите са по-внимателни при покупките си и предпочитат да не харчат много пари,
особено, когато разполагат с разумни алтернативи на по-скъпи стоки.
Важна новина в новата класация „Топ 10 на изплащане“ е значителният ръст на онлайн
заявленията за финансиране на покупки на изплащане. През последната година броят им
нарасна с 31%, което показва, че българите ползват все по-уверено алтернативни канали за
кредит. Ключова роля за ръста на онлайн покупките с потребителски кредит изиграха
иновативните и удобни кредитни инструменти, разработени от БНП Париба Лични Фианнси
като процесът за дистанционно подписване на договор и кредитната карта на компанията,
които дават възможност на хората да пазаруват онлайн по същия начин, както и ако
кандидатстват за кредит в магазина.
Целта на „Топ 10 на изплащане” е да даде ясна картина на потребителското търсене.
Рейтингът класира най-търсените модели сред 10-те най-търсени типа стоки, според
данните от постъпилите молби за потребителски кредит от БНП Париба Лични Финанси за
покупка на стоки на изплащане. Новото издание е базирано на стоките, за които клиентите
кандидатстват за покупка на изплащане в периода 01 октомври 2018 г. – 30 септември 2019
г. Около 52% от тях са за 10-те най-търсени стоки.
Класацията може да се счита за показателна за пазара у нас, тъй като компанията е сред
лидерите в сектора на потребителско кредитиране с пазарен дял от над 1/3 при
финансирането на покупки на изплащане и предлага най-голямото портфолио от
специализирани потребителски кредити. През последните 18 години над 1.5 милиона души
са ползвали финансовите продукти на компанията.

През 2019-а купувахме на изплащане по-малки телевизори и хладилници на по-ниска
средна цена
В новото издание на класацията „Топ 10 на изплащане“ седем от десетте най-търсени стоки
са по-евтини в сравнение с победителите от 2018 г. и са с по-ниски характеристики.
Например, победителят в категория „Смартфони“ е по-евтин с 40% в сравнение с найтърсения модел в предишния годишен рейтинг. В същото време, той разполага с голям екран
и мощна камера, което е много важно за хората, тъй като те използват смартфоните си
основно за снимане и забавление.
Същото се отнася и за телевизорите. Най-търсеният модел през последните 12 месеца е 43
инча Ultra HD LED телевизор на средна цена 720-770 лева. Миналогодишният победител
беше по-голям с 6 инча и струваше 1 050 – 1 100 лева.
През последната година хората търсеха финансиране за покупка на изплащане и на поевтина бяла техника. Най-търсеният хладилник през 2019 година струваше 440-490 лева и
беше с обем 251 литра. За сравнение, през 2018 година победителят беше на средна цена
550-600 лева и с обем от 292 литра.
Други стоки от топ 10, които са на по-ниски средни цени са пералните, лаптопите и
готварските печки. Интересна новина е, че лаптопите изпаднаха от топ 5 до 6-а позиция,
изместени от климатиците.
Ръст на цените беше отчетен единствено в категория „Обзавеждане за спалня“
Единствената категория, която отчита ръст на цените през 2019 г. е „Обзавеждане за
спалня“. Победителят е спален комплект на средна цена 900-950 лева. Година по-рано найтърсеният модел струваше 750-800 лева. Интересно наблюдение е, че победителите през
2019-а и 2018-а година са със сходни характеристики – трикрилен гардероб, легло 160/200
см., нощни шкафчета и така нататък, но новият топ модел е изпълнен с по-скъпи материали
като кожа и по-луксозни платове.
Останалите два продукта в сектора на обзавеждането, диваните и матраците, са на близки
цени до тези от 2018 г. Най-търсеният диван през 2019 г. струваше 1 000-1 050 лева, докато
година по-рано цената му беше 1 070-1 120 лева. Матракът победител в новото издание на
класацията е на цена 150-200 лева, а в изданието за 2018 г. струваше 200-250 лева.
Броят на онлайн заявките за покупка на изплащане нарасна с 31%
През последната година броят на онлайн заявленията за покупка на стоки на изплащане
нарасна с 31%. Експертите на компанията обясняват тази тенденция със стартирането на
иновативни и удобни финансови решения, като процеса за дистанционно подписване на
договор при онлайн покупка на изплащане и кредитните калкулатори в сайтовете на
търговците, които пестят времето на хората и им позволяват да пазаруват онлайн на
изплащане толкова бързо, колкото и когато правят стандартна покупка от интернет магазин.

Пример за това е все по-широкото използване на иновативния процес за дистанционно
подписване на договори на БНП Париба Лични Финанси, който позволява на хората да
пазаруват онлайн на изплащане, да бъдат одобрени, да подпишат договор в рамките на 20
минути и стоката да им бъде изпратена на следващия ден. До сега процесът отнемаше поне
5 дни.
Ръстът в онлайн сегмента беше подкрепен и от кредитната карта на БНП Париба Лични
Финанси. Тя има множество удобни функционалности като един от най-дългите гратисни
периоди на пазара - до 58 дни гратисен период при покупка на ПОС терминал и онлайн,
лесна възможност за покупка на равни вноски в рамките на кредитния лимит, без такса при
покупка на ПОС терминал, без годишна такса, възможност за трансфер на пари по сметка
на клиента и много други. По отношение на покупките на изплащане, хората високо
оценяват възможността да пазаруват на равни вноски в рамките на кредитния лимит. Това
им спестява време, скъсява процеса на обработка на документи при ново кандидатстване за
кредит и гарантира предсказуемост на личния им бюджет, тъй като всички кредити,
отпускани от БНП Париба Лични Финанси в България са с фиксирани вноски за целия
период.
Във връзка с новото издание на класацията „Топ 10 на изплащане“, управителят на БНП
Париба Лични Финанси в България Жозе Салойо заяви: „През последната година
наблюдаваме, че хората са по-внимателни и търсят на изплащане стоки с по-ниски цени. В
същото време, компанията ни отчита ръст на броя на заявленията за финансиране на
покупките на изплащане, което показва, че стотици хиляди българи ни възприемат като
доверен партньор за реализацията на своите планове, който ги подкрепя при важните
моменти в живота им. Това е мисията на БНП Париба Лични Финанси – да подкрепя хората
да поддържат висок стандарт на живот чрез нашите финансови услуги по удобен, сигурен и
най-вече – отговорен начин.“
За класацията „Топ 10 на изплащане” от БНП Париба Лични Финанси
Класацията „Топ 10 на изплащане” подрежда най-търсените модели сред 10-те найтърсени типа продукти, според постъпилите молби за потребителски кредит за покупка
на стоки на изплащане от БНП Париба Лични Финанси. Тя може да се счита за
показателна за пазара у нас, тъй като компанията е сред лидерите в сектора на
потребителско кредитиране с пазарен дял от над 1/3 и предлага най-голямото портфолио
от специализирани потребителски кредити. Над 1.5 милиона души са ползвали
финансовите продукти на компанията. БНП Париба Лични Финанси разполага и с найголямата дистрибуционна мрежа в страната, чрез която предлага услугите си в близо 2500
обекта, включително собствена клонова мрежа от 45 търговски офиса в цялата страна.
Новото издание е базирано на молбите за финансиране на стоки за 2019 г. Почти 52% от
тях са за 10-те най-търсени стоки. Молбите бяха групирани по продукти, преброени и
анализирани и така бяха определени 10-те най-търсени групи продукти у нас. По същия
метод бяха изведени и най-търсените модели във всяка група. Като „търсена” се определя
стока, за която е получена молба за кредит.

Целта на „Топ 10 на изплащане” от БНП Париба Лични Финанси е да информира
клиентите и търговците кои са най-популярните модели продукти и каква е тяхната средна
продажна стойност. Например топ моделът телевизор се описва по параметри като: цена,
размер на екрана, разделителна способност и др. С цел да бъде спазена бизнес етиката, в
класацията не се споменават марки.
БНП Париба Лични Финанси съветва своите клиенти да кандидатстват за потребителски
кредит само ако няма да срещат трудности при погасяването на месечните си вноски. Това
е част от политиката за отговорно кредитиране, която компанията развива и прилага
успешно.
Двадесетото издание на класацията „Топ 10 на изплащане” от БНП Париба Лични
Финанси ще бъде през месец юли 2020 г.

За БНП Париба Лични Финанси в България
БНП Париба Лични Финанси е клон на френската банка БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.
Компанията е сред лидерите на пазара на потребителско кредитиране в България с над 1 500 000
клиенти като повече от 780 000 от тях са ползвали финансовите ѝ продукти повече от веднъж. БНП
Париба Лични Финанси разполага с широка дистрибуционна мрежа в страната, като предлага
услугите си в близо 2600 обекта, в това число и собствена клонова мрежа от 45 търговски офиси в
цялата страна. Компанията има екип от 1 000 служители и предлага най-голямото портфолио от
специализирани потребителски кредити в страната с максимален размер 80 000 лв., включително
потребителски кредити за покупка на стоки на изплащане, автокредитите „Нова” и „3+”, продукт за
консолидиране на задълженията, застраховки, кредитни карти с лимит до 10 000 лв. и др.
Компанията е изградила стабилни отношения със своите търговски партньори и подпомага растежа
на техния бизнес.
BNP Paribas Personal Finance следва политика на отговорно кредитиране. Основните ѝ цели са да
подкрепя домакинствата, като предлага достъп до кредитни продукти на колкото е възможно повече
хора, както и да създава условия за предпазване на кредитополучателите от свръхзадлъжнялост.
За повече информация:
Web: http://www.bnpparibas-pf.bg/
Blog: http://www.bnpparibas-pf.bg/blog
Facebook: https://www.facebook.com/BNPParibasPFBG
За френската банкова група BNP Paribas Personal Finance S.A.
BNP Paribas Personal Finance S.A. e лидер в потребителското кредитиране във Франция и Европа,
благодарение на своите дейности за отпускане на потребителски и ипотечни кредити. Компанията,
която е 100% дъщерно дружество на BNP Paribas S.A., има близо 20 000 служители и развива своята
дейност в 33 държави.
Под брандовете Cetelem, Findomestic и AlphaCredit, компанията предлага целия спектър от
потребителски кредитни продукти чрез мрежа от точки за продажба и дилъри на автомобили и
директно на потребителите през собствените си центрове за работа с клиенти и интернет. BNP
Paribas Personal Finance S.A. предлага на своите клиенти и застраховки и спестовни продукти във
Франция, Италия и Германия.
Компанията е развила активни партньорски отношения с търговци на дребно, собственици на
електронни магазини и финансови институции (банки и застрахователни компании), базирани на

нейния опит в предлагането на кредити и интегрираните услуги, насочени към бизнес и търговските
цели на партньорите.
BNP Paribas Personal Finance S.A. е основоположник и водеща компания на отговорното
кредитиране.
За повече информация:
www.bnpparibas-pf.com – www.moncreditresponsable.com - www.fondation.cetelem.com
Връзки с медиите:
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Приложения
Приложение 1
Новата класация „Топ 10 на изплащане” от БНП Париба Лични Финанси,
България за 2019 г.
Според статистическите данни на БНП Париба Лични Финанси, България най-търсените
стоки и техните цени са:
„Топ 10 на изплащане“ 2018
1. Смартфони: 900-950 лв.;
2. Телевизори: 1 050-1 100 лв.;
3. Перални: 700-750 лв.;
4. Дивани: 1 070-1 120 лв.;
5. Лаптопи: 600-650 лв.;
6. Климатици: 850-900 лв.;
7. Матраци: 200-250 лв.;
8. Обзавеждане за спалня: 750-800 лв.;
9. Хладилници: 550-600 лв.;
1. Готварски печки: 670-720 лв.

„Топ 10 на изплащане“ 2019
1. Смартфони: 530-580 лв.;
2. Телевизори: 720-770 лв.;
3. Перални: 590-640 лв.;
4. Дивани: 1 100-1 150 лв.;
5. Климатици: 900-950 лв.;
6. Лаптопи: 450-500 лв.;
7. Обзавеждане за спалня: 900-950
лв.;
8. Матраци: 170-220 лв.;
9. Хладилници: 440-490 лв.;
10. Готварски печки: 690-740 лв.

Характеристиките на най-популярните модели във всяка група са:

1. Категория „Смартфони”
„Топ 10 на изплащане“ 2018
„Топ 10 на изплащане“ 2019
 Цена: 900-950 лв.;
 Цена: 530-580 лв.;
 Размери: 149,1x70,8x7.65 мм;
 Размери: 158.5x74.7x7.7 мм;
 Процесор: 2.36GHz Quad+1.8GHz
 Процесор: 2.3GHz Quad+1.7GHz
Quad-Core;
Quad-Core;
 Тегло: 165 гр.;
 Тегло: 166 гр.;
 Дисплей: 5.3”, IPS Capacitive
 Дисплей: 6,4”, IPS Capacitive
Touchscreen;
Touchscreen;
 Резолюция: 1 080х2244;
 Резолюция: 1 080х2340;
 Вградена памет: 128 Gb;
 Вградена памет: 128 Gb;
 Камера: основна 20+12MP, предна  Камера: основна 25+15MP, предна 24 Mp;
25 Mp;
 Операционна система: Android, v
 Операционна система: Android, v 9;
8.1;
 Комуникация: 3G, 4G, NFC, Wi-Fi
 Комуникация: 3G, 4G, NFC, Wi-Fi
802.11 A/B/G/N/AC, Bluetooth v4.2;
802.11 A/B/G/N/AC, Bluetooth v4.2;
 Функции: A-GPS: MP3, MP4, TV
Out;



Функции: A-GPS: MP3, MP4, TV
Out.



Капацитет на батерията: 4000 mAh.

2. Категория „Телевизори”
Победителят в тази категория е телевизор със следните характеристики:
„Топ 10 на изплащане“ 2018
 Цена: 1 050-1 100 лв.;
 49” Smart LED TV;
 Full HD;
 Резолюция: 1 920х1 080;
 Формат на екрана: 16:9;
 Входове: HDMI (x3), PC, USB (x2);
SCART, Digital Audio Out;
 Звук: 2x10W, DTS, Dolby Digital;
 Дигитален тунер: DVB-T/C;
 Други функции: Wi-Fi Direct,
Интернет ТВ, интернет браузър;
 Операционна система: Tizen.

„Топ 10 на изплащане“ 2019
 Цена: 720-770 лв.;
 43” Smart LED TV;
 Ultra HD;
 Резолюция: 3 840х2 160;
 Формат на екрана: 16:9;
 Опресняване на картината: 1 300;
 Входове: HDMI (x3), PC, USB (x2);
SCART, Digital Audio Out;
 Звук: 2x10W, DTS, Dolby Digital;
 Дигитален тунер: DVB-T/C;
 Други функции: Wi-Fi Direct,
Интернет ТВ, интернет браузър;
 Операционна система: Tizen.

3. Категория „Перални машини”
Победителят в тази категория е със следните характеристики:
„Топ 10 на изплащане“ 2018
 Цена: 700-750 лева;
 Програми за пране: 12;
 Центрофуга: 1 400 оборота в
минута;
 Зареждане: предно;
 Капацитет: 7 кг;
 Размери (мм): 850/600/550;
 Енергиен клас: A+++;
 Мотор: инверторен;
 Програматор: електорнен;
 Други функции: предпране, ръчно
пране, програма за вълна, отложен
старт.

„Топ 10 на изплащане“ 2019
 Цена: 590-640 лева;
 Програми за пране: 162;
 Центрофуга: 1 200 оборота в
минута;
 Зареждане: предно;
 Капацитет: 7 кг;
 Размери (мм): 850/600/500;
 Енергиен клас: A+++;
 Мотор: инверторен;
 Програматор: електорнен;
 Други функции: предпране, ръчно
пране, програма за вълна, дигитален
дисплей, отложен старт.

4. Категория „Дивани”
„Топ 10 на изплащане“ 2018
 Цена: 1 070-1 120 лв.;
 Тип: разгъваем ъглов диван;

„Топ 10 на изплащане“ 2019
 Цена: 1 100-1 150 лв.;
 Тип: разгъваем ъглов диван;







Размери: 305/206/86 см;
Размер на повърхността за спане:
120/244 см;
2 ракли за багаж;
Ляв или десен ъгъл;
Материали: текстил, еко кожа.







Размери: 305/206/86 см;
Размер на повърхността за спане:
120/244 см;
2 ракли за багаж;
Ляв или десен ъгъл;
Материали: дърво, MDF, 8 см.
полиуретанова пяна, текстил, еко
кожа.

5. Категория „Климатици”
„Топ 10 на изплащане“ 2018
„Топ 10 на изплащане“ 2019
 Цена: 850-900 лв.;
 Цена: 900-950 лв.;
 Тип: инверторен;
 Тип: инверторен;
 Мощност на охлаждане: 3,65 кW;
 Мощност на охлаждане: 3,65 кW;
 Мощност на отопление: 3.8 кW;
 Мощност на отопление: 3.8 кW;
 Енергиен
клас
 Енергиен
клас
охлаждане
охлаждане/отопление: A+++;
отопление: A+++;
 Ниво на шума: 20/38 dB;
 Ниво на шума: 20/38 dB;
 Температурен диапазон: -10/48оС
 Температурен диапазон:
 Антибактериален филтър;
 Охлаждане: +18оС / +47оС
 Филтър против мухъл;
 Отопление: -15оС / +30оСС
 Автоматичен рестарт;
 Антибактериален филтър;
 Функция за сън;
 Филтър против мухъл;
 Дистанционно управление;
 Автоматичен рестарт;
 Нагревател на външното тяло;
 Функция за сън;
 Сребърен филтър.
 Дистанционно управление;
 Нагревател на външното тяло;
 Сребърен филтър.

6. Категория „Преносими компютри”
Победителят в тази категория е със следните характеристики:
„Топ 10 на изплащане“ 2018
 Цена: 650-700 лв.;
 Дисплей: 15.6” (39 см) LED HD;
 Резолюция: 1366x768;
 Технология на дисплея: HD Glare;
 Процесор: Intel Celeron N3350;
 RAM: 4 GB DDR3L;
 HDD 1 000 GB;
 Видео карта: Intel HD Graphics 400;
 Оптично устройство: DVD RW
Multi;

„Топ 10 на изплащане“ 2019
 Цена: 450-5000 лв.;
 Дисплей: 15.6” (39 см) LED HD;
 Резолюция: 1366x768;
 Технология на дисплея: HD Glare;
 Процесор: Intel Celeron N4000;
 RAM: 4 GB DDR3L;
 HDD 1 000 GB;
 Видео карта: Intel HD Graphics 600;
 Оптично устройство: DVD RW
Multi;

/











WLAN 802.11 G/N;
Bluetooth;
Уеб камера: HD 720p;
Четец за карти памет;
Входове: 3 x USB, HDMI, VGA,
RGB, LAN;
TV Out;
Четец за карти памет;
Батерия: 2 cell Li-Ion;
Тегло: 2,2 кг..











WLAN 802.11 G/N;
Bluetooth;
Уеб камера: HD 720p;
Четец за карти памет;
Входове: 3 x USB, HDMI, VGA,
RGB, LAN;
TV Out;
Четец за карти памет;
Батерия: 2 cell Li-Ion;
Тегло: 2,2 кг..

7. Категория „Обзавеждане за спалня”
Победителят е комплект обзавеждане за спалня със следните характеристики:
„Топ 10 на изплащане“ 2018
„Топ 10 на изплащане“ 2019
 Цена: 750-800 лв.;
 Цена: 900-950 лв.;
 Гардероб: трикрилен с размери
 Гардероб: трикрилен с размери
200/60/117 см.;
180/58/220 см.;
 Легло: спалня с размер 165/203/80
 Легло: спалня с размер 164/204,5/89
см за матрак с размери 160/200 см и
см за матрак с размери 160/200 см и
с ракла за багаж;
с ракла за багаж;
 Нощни шкафчета: 2 бр. ;
 Нощни шкафчета: 2 бр. ;
 Покритие от еко кожа на леглото и
 Покритие от еко кожа на леглото и
гардероба;
гардероба;
 Комод с размер 70/63/70 см.;
 Комод с размер 70/63/70 см.;
 Огледало с размер: 60/70 см.;
 Огледало с размер: 60/70 см.;
 Цветове: венге + бежово
 Цветове: венге + бежово

8. Категория „Матраци“
„Топ 10 на изплащане“ 2018
 Цена: 200-250 лв.;
 Размери: 160x200 см.;
 Материали: Жакард, полиестер,
памук, полиуретан;
 Сърцевина: пружинен пакет, тип
„Бонел“;
 Конструкция: дървена;
 Хипоалергичен, антистатичен.

9. Категория „Хладилници”

„Топ 10 на изплащане“ 2019
 Цена: 170-220 лв.;
 Размери: 160x200 см.;
 Материали: Жакард, полиестер,
памук, полиуретан;
 Сърцевина: пружинен пакет, тип
„Бонел“;
 Конструкция: дървена;
 Хипоалергичен, антистатичен.

Моделът победител в тази категория притежава следните характеристики:
„Топ 10 на изплащане“ 2018
 Цена: 550-600 лв.;
 Фризерно отделение;
 Общ обем (литри): 292;
 Обем на хладилника (литри): 197;
 Обем на камерата (литри): 95;
 Размери (мм): 600/1850/600;
 Енергиен клас: А++;
 Други: автоматично размразяване;
 Охлаждаща система: статична;
 Рафтове: стъклени.

„Топ 10 на изплащане“ 2019
 Цена: 440-490 лв.;
 Общ обем (литри): 253 л.;
 Горно разположена камера;
 Обем на хладилника (литри): 184 л.;
 Обем на камерата (литри): 69 л.;
 Размери (мм): 600/1510/600;
 Енергиен клас: А+;
 Други: автоматично размразяване;
 Охлаждаща система: статична;
 Рафтове: стъклени.

10.Категория „Готварски печки”
„Топ 10 на изплащане“ 2018
 Цена: 670-720 лв.;
 Тип: Мултифункционална;
 Размери: 85/50/60 см.;
 Енергиен клас: A;
 Котлони: 4 електрически,
керамични;
 Функции на фурната: 9;
 Обем на фурната: 70 литра;
 Други функции: термостат.

„Топ 10 на изплащане“ 2019
 Цена: 690-740 лв.;
 Тип: Мултифункционална;
 Размери: 85/60/60 см.;
 Енергиен клас: A;
 Котлони: 4 електрически,
керамични, 2 разширяеми зони;
 Функции на фурната: 8;
 Обем на фурната: 72 литра;
 Други функции: термостат.

