
Finansujemy każdą inwestycję
Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy 
bankowej

o Finansowanie kompleksowych 
dostaw sprzętu medycznego

o Wyposażenie bloków operacyjnych 
i oddziałów szpitalnych

o Diagnostyka obrazowa
o Finansowanie budowy 

i modernizacji infrastruktury 
szpitalnej

o Finansowanie projektów 
informatycznych

o Dostawa i  finansowanie ambulansów

FINANSOWANE SEGMENTY RYNKU

Jesteśmy partnerem finansowym umożliwiającym szpitalom publicznym oraz 
niepublicznym pozyskanie finansowania inwestycji  w szczególności finansowania 
wymiany i zakupu nowego sprzętu medycznego.

WARTOŚĆ SFINANSOWANYCH INWESTYCJI

1,6mld+
PONAD

1500
FINANSOWANE SEGMENTY RYNKU

4
Sprzęt medyczny
Diagnostyka obrazowa
Infrastruktura
Medambulans

500
PONAD

Umożliwiamy rozwój i modernizację, tym samym wpływając na podniesienie
konkurencyjności placówki medycznej i standardów leczenia pacjentów.

medfinance.pl

Projektów dostawy 
sprzętu wraz z 
finansowaniem

zrealizowanych kompleksowo 
projektów

Skontaktuj się z wybranym menadżerem:

• świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, płd. część mazowieckiego – tel. 781 811 469
• wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie – tel. 781 811 079
• warmińsko-mazurskie, podlaskie, Warszawa i płn. część mazowieckiego – tel. 609 291 190
• łódzkie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, małopolskie – tel. 695 359 233



Finansujemy każdą inwestycję
Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy 
bankowej

o Cena finansowania wliczona w cenę 
sprzętu

o Prosta organizacja postępowania, w 
ramach jednego przetargu, 
zamawiający otrzymuje ofertę na 
sprzęt medyczny oraz finansowanie

o Prosty zapis w SIWZ – „Zamawiający 
zapłaci wykonawcy w … równych 
ratach miesięcznych”

o Finansowanie 100% inwestycji, brak 
konieczności wnoszenia opłaty 

wstępnej
o Efektywne podatkowo -

wyodrębnienie kosztu finansowania 
na formularzu ofertowym pozwala 
na zastosowanie stawki podatku VAT 
ZW. 

o Na stałe współpracujemy z 
większością dostawców sprzętu 
medycznego, posiadamy korzystne 
rabaty z których może skorzystać 
szpital 

medfinance.pl

FINANSOWANE RATALNE 
Prosta organizacja postępowania, w ramach jednego przetargu, zamawiający otrzymuje 
ofertę na sprzęt medyczny oraz finansowanie

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE

KORZYŚCI

SPRZĘT:
Tomograf komputerowy GE 
wraz z montażem 
PODMIOT KUPUJĄCY:
SPZOZ w Radzyniu 
Podlaskim
KWOTA:
2 389 753,41 PLN

SPRZĘT
Rezonans magnetyczny

Philips wraz z montażem 
PODMIOT KUPUJĄCY:

Szpital Bytom 
Wojewódzki

KWOTA: 
7 299 884,00 PLN

SPRZĘT
Dostawa, montaż i 

uruchomienie  angiografu
cyfrowego Philips

PODMIOT KUPUJĄCY:
Wojewódzkie Centrum 

Szpitalne Kotliny 
Jeleniogórskiej

KWOTA: 
2 922 303,59 PLN

SPRZĘT:
Dostawa, montaż oraz 
uruchomienie 7 dźwigów
osobowych Schindler
PODMIOT KUPUJĄCY:
Mazowiecki Szpital 
Bródnowski w Warszawie
KWOTA:
3 896 394,00 PLN



Finansujemy każdą inwestycję
Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy 
bankowej

o Łatwo dostępne finansowanie 
pozwala finansować zaplanowane 
oraz już rozpoczęte inwestycje  

o Okres finansowania inwestycji nawet 
do 15 lat

o Możliwość zastosowania okresu 
karencji w spłacie kapitału nawet do 
24 miesięcy

o Limit dostępny w okresie realizacji 
inwestycji, środki uruchamiane na 
wniosek szpitala, koszt finansowania 

naliczany od wykorzystanego limitu. 
o Transparentne określenie kosztów 

finansowania w oparciu o 
oprocentowanie zmienne lub stałe

o Elastyczne formy zabezpieczenia.  
Najczęściej zabezpieczeniem jest 
tylko weksel in blanco lub zastaw 
rejestrowy na przedmiocie 
inwestycji.  Nie jest wymagane 
poręczenie podmiotu tworzącego 
(właściciela szpitala). 

medfinance.pl

POŻYCZKA INWESTYCYJNA 
Finansowanie może być przeznaczone na dowolną inwestycję - za jej pomocą placówka 
medyczna może sfinansować zakup sprzętu medycznego wraz z pracami adaptacyjnymi 
oraz wszelkiego rodzaju inne potrzeby inwestycyjne Szpitala.

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE

KORZYŚCI

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przygotowanie projektów, 
wykonanie prac
modernizacyjnych, przebudowy, 
termomodernizacji i wyposażenia
budynków. 

ROZWIĄZANIE:
umowa pożyczki z limitem 
nieodnawialnym

Uruchomienie w 9 transzach w 
okresie 30 miesięcy. Następnie, 
spłata w okresie 78 miesięcy od 
daty uruchomienia pierwszej 
transzy. 

PODMIOT KUPUJĄCY:
INSTYTUT MATKI I DZIECKA

KWOTA:
25 mln PLN



Finansujemy każdą inwestycję
Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy 
bankowej

o 8% VAT na sprzęt medyczny 
o Odsetki opodatkowane stawką 

właściwą dla przedmiotu leasingu
o Okres finansowania do 60 miesięcy 
o Leasingobiorca zalicza do kosztów 

amortyzację oraz część odsetkową rat 
leasingowych 

o Zabezpieczenia indywidualnie 
ustalane z klientem w zależności od 
przedmiotu inwestycji

o Brak wkładu własnego
o W zależności od okresu leasingu 

przejście własności z chwilą zapłaty 
ostatniej raty lub wniesienia opłaty 
końcowej w wysokości od 0,1% 
wartości początkowej sprzętu 

o Wartość podatku Vat płatna 
jednorazowo w terminie 7 dni od daty 
dostawy przedmiotu leasingu

medfinance.pl

LEASING
Alternatywna możliwość sfinansowania zakupu sprzętu medycznego. Leasing pozwala 
na modernizację infrastruktury medycznej bez konieczności angażowania pełnego 
kapitału odpowiadającego wartości nabywanego sprzętu.

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE

LEASING FINANSOWY LEASING OPERACYJNY

o Traktowany jako usługa - VAT 23% 
doliczany do rat leasingowych, także 
do części kapitałowej wynikającej 
zazwyczaj z zakupu sprzętu 
opodatkowanego stawką 8% -
powoduje to zwiększenie jego ceny o 
15%. Odsetki także opodatkowane 
stawką 23%. 

o Koszty uzyskania przychodu 
leasingobiorcy to raty netto i opłata 
wstępna

o Okres finansowania do 60 miesięcy
o Zabezpieczenia indywidualnie 

ustalane z klientem w zależności od 
finansowanej inwestycji

PEZEDMIOT INWESTYCJI
Ambulanse ratunkowe C – 5 sztuk
ROZWIĄZANIE:
leasing operacyjny
PODMIOT KUPUJĄCY:
WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA 
MEDYCZNEGO W ŁODZI
KWOTA:
2 529 307,67 PLN 


