List intencyjny
dotyczący współpracy z Credomedica w zakresie

Finansowania Praktyk Lekarskich
NZOZ, Prywatnych Klinik i Szpitali

Drodzy Członkowie OSSP,
Miło nam poinformować o nowym Kredycie Rewolwingowym(odnawialnym), przeznaczonym na
finansowanie bezpośrednich kosztów zmiennych podmiotów medycznych – jednoosobowych
działalności gospodarczych, w tym również prowadzonych w formie spółek osobowych i
kapitałowych.
Opłacimy Państwa faktury kosztowe, przelewając środki bezpośrednio do Kontrahenta!
Standardowa kwota finansowania do 1 mln zł rocznie bez zabezpieczeń, w przypadku zabezpieczeń
nawet do 2 mln zł. Bez zaświadczeń z ZUS i US.
Niskie koszty kredytu, oprocentowanie wynosi 0%
Umowa kredytowa zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny okres. W
ramach jednej umowy realizowane są 4 cykle kredytowe (1 cykl = 3 miesiące ) Za udzielenie kredytu
pobierana jest jednorazowa prowizja przygotowawcza w wysokości 2%, oraz prowizja 4% od
wysokości przyznanego limitu w danym cyklu.
Popraw płynność finansową Twojej firmy!
Dodatkowo dla Klientów którzy wezmą Kredyt Rewolwingowy oferujemy na preferencyjnych
warunkach Pożyczkę Biznes w kwocie150 tys. zł
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Finansowanie dla podmiotów medycznych
Credomedica jako Partner Credit Agricole Bank Polska S.A. oferuje specjalne warunki finansowania
dla jednoosobowych podmiotów i spółek medycznych
Grupa docelowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa z branży medycznej: jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe:
cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe oraz spółki kapitałowe: sp. z o.o., akcyjne, komandytowo-akcyjne.
Przedsiębiorcy:
▪
prowadzący działalność gospodarczą od min. 24 miesięcy w sposób ciągły (z poręczeniem od 6 miesięcy)
▪
posiadający lub deklarujący otwarcie Konta Biznes w Banku Credit Agricole
▪
pozyskani we współpracy z Partnerem Banku Credomedica (Credo Group Sp. j.)
▪
prowadzący działalność w branży medycznej, w szczególności wykonujący zawód lub działający jako:
o lekarz
o stomatolog, protetyk
o lekarz weterynarii
o rehabilitant, położna
o farmaceuta
o laboratorium medyczne, NZOZ (prywatny szpital, klinika)

Nazwa produktu

Przeznaczenie

KREDYT REWOLWINGOWY

POŻYCZKA BIZNES

NOWOŚĆ!

Uproszczona procedura

Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
Klienta - na zapłatę faktur powstałych we współpracy
z Dostawcami znajdującymi się na Liście
Sprawdzonych Dostawców prowadzonej przez Bank.

Dla wnioskujących lub posiadających Kredyt Rewolwingowy.
Finansowanie
bieżących
potrzeb
związanych
z
prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:
▪ pokrywanie części lub całości wydatków stałych,
▪ finansowanie zakupu materiałów, towarów, usług
▪ regulowanie bieżących zobowiązań handlowych
Brak potrzeby dokumentowania wydanych środków.

Kwota [brutto]

Bez zabezpieczeń:
▪
min. 10 tys. zł
▪
max. 250 tys. zł x 4 cykle = 1 mln

▪
▪

min 10 tys. zł
max 150 tys. zł

Pow. 250 tys. zł do 400 tys. – wymagana dodatkowa
weryfikacja (np. dodatkowa dokumentacja kredytowa)
możliwe dodatkowe zabezpieczenie.
Pow. 400 tys. zł wymagane dodatkowe zabezpieczenie
silne akceptowane przez Bank.

Okres
kredytowania

Oprocentowanie

Kwota kredytu określana jest w oparciu o posiadaną
zdolność kredytową Klienta.
▪
12 miesięcy z możliwością odnowienia na
kolejny okres
▪
W ramach jednej umowy finansowane są 4
cykle kredytowe
▪
kredyt udzielany jest w cyklach kredytowych
trwających 3 kolejne miesiące
▪
spłata poprzedniego cyklu kredytowego
warunkuje możliwość wypłaty środków w
ramach kolejnego cyklu
Oprocentowanie stałe w całym okresie trwania
umowy = 0%
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Kwota kredytu określana jest w oparciu o posiadaną
zdolność kredytową Klienta.

▪
▪

minimalny okres kredytowania: 3 miesiące
maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy

Oprocentowanie = stopa bazowa WIBOR 3M + marża Banku
Marża Banku = 3%
WIBOR 3M (listopad 2018 r.)= 1,72%
Oprocentowanie na dzień aktualizacji karty = 4,72%
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Kluczowe opłaty i
prowizje

▪

▪

Forma wypłaty

▪

▪

▪

Spłata

▪

▪

Zabezpieczenia
spłaty

Wymagane
dokumenty do
rozpatrzenia
wniosku

Konieczność
posiadania konta

prowizja przygotowawcza za udzielenie
kredytu (płatna jednorazowo za cały okres
kredytowania) - potrącana z kwoty Kredytu
w dniu wypłaty pierwszej transzy w
pierwszym cyklu kredytowym = 2%
prowizja za udostępnienie kredytu potrącana z kwoty Kredytu w ramach
każdego cyklu kredytowania w dniu
wypłaty kredytu = 4%
środki wypłacane są każdorazowo na
rachunek Dostawcy z Listy Sprawdzonych
Dostawców (LSD)
Credomedica przed przyjęciem faktury
weryfikuje
czy
przedstawione
przez
Kredytobiorcę faktury zostały wystawione
przez Dostawcę z LSD, a także potwierdza
zgodność numerów rachunków z rachunkami
na LSD
ostatnia wypłata kredytu w ramach cyklu
kredytowego może nastąpić najpóźniej na
podstawie dyspozycji wypłaty Kredytu
dostarczonej do Banku najpóźniej 15 dni
przed wymaganą datą spłaty kredytu w
ramach danego cyklu kredytowego
spłata całego wypłaconego kredytu wraz z
należnymi Bankowi opłatami, odsetkami i
prowizjami następuje w ostatnim dniu cyklu
kredytowym
środki na spłatę należy zapewnić najpóźniej
w dniu końca cyklu na powiązanym rachunku
bieżącym Konta Biznes (autospłata)

▪
▪

prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0%
prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu: 2% od
spłacanej kwoty kapitału

▪

wypłata jednorazowa na rachunek bieżący Konta
Biznes Klienta w Banku Credit Agricole

▪

sposób spłaty ustalany indywidualnie – raty
równe lub malejące
możliwość wcześniejszej częściowej lub
całkowitej spłaty
środki na spłatę należy zapewnić najpóźniej w
dniu spłaty raty na rachunku bieżącym Konta
Biznes (autospłata)

▪
▪

Do kwoty kredytu 150 tys. zł:
▪
nie wymagamy zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania (dla 1-osobowej działalności
gospodarczej, spółek cywilnych i wspólników spółek osobowych – gdy występuje małżeńska wspólnota majątkowa)
Każdorazowo:
▪ pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Konta Biznes Klienta w Banku
▪ wniosek kredytowy wraz z opcjonalnymi załącznikami (np.: akt rozdzielności, separacji, rozwodu, zgonu)
▪ oświadczenie o niezaleganiu ZUS/US/Urzędu Gminy w ramach wniosku kredytowego
▪ dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu np. lekarza wydany przez Okręgową Radę
Lekarską lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia
▪ dokument tożsamości
▪ BIK konsumenta i BIG przedsiębiorcy
▪ udokumentowanie wyników finansowych:
o PIT lub KPiR za zeszły rok /RZiS oraz Bilans za ostatni zamknięty rok oraz
o KPiR/RZIS za okres bieżący

▪

wymagane posiadanie rachunku bieżącego Konta Biznes w Credit Agricole

Dokumenty
prawne

▪ Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.
▪ Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych
▪ Tabela oprocentowania produktów kredytowych dla klientów instytucjonalnych
Strona zainteresowana przed podpisaniem umowy powinna otrzymać ww. dokumenty w formie elektronicznej lub
papierowej, ewentualnie wcześniej się z nimi zapoznać na stronie internetowej Banku.
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