
Mediraty sp. z o.o.
ul. Lechicka 23A
02-156 Warszawa

MEDIRATY SP. Z O.O.
PREZENTACJA SPÓŁKI

W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ 
EMISJĄ OBLIGACJI SERII S 



2

Marka MediRaty jest obecna na rynku od 2010 roku. Pierwotnie jako nazwa pożyczki ratalnej na implanty zębów, oferowanej przez
spółkę Ratalnie.com, następnie przez Medical Finance Group S.A. a od 2019 roku jako samodzielna spółka. Podstawową działalność
prowadzi w obszarze consumer medical finance tzn. kredytów konsumenckich na pokrycie kosztów usług medycznych:

 stomatologicznych,

 ortopedycznych,

 okulistycznych,

 chirurgii plastycznej

 medycyny estetycznej

oraz wielu innych, także weterynaryjnych.

Współpracujemy z ponad 8 000 jednostkami: szpitalami, klinikami, przychodniami świadczącymi usługi komercyjne oraz gabinetami
zlokalizowanymi na terenie całej Polski, które realizują usługi w modelu fee for service (FFS) tzn. płatne w placówce.

Działalność spółki MediRaty sp. z o.o. jest finansowana z kapitału i pożyczek udziałowców, linii kredytowych oraz emisji obligacji.

MEDIRATY Sp. z o.o.
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INFORMACJE O SPÓŁCE
Instytucja finansowa, wyspecjalizowana w finansowaniu klientom prywatnych gabinetów i klinik 
stomatologicznych, medycznych, chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej itp. kosztów zabiegów i leczenia
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PRZYSZŁOŚCIOWY RYNEK PRYWATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE 
Wartość rynku w ostatnich latach, do wybuchu pandemii Covid19, rośnie znacznie szybciej od prognoz

Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce (mld zł)

i dynamika wzrostu (%) w latach 2014-2024
 Prognozowana wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej (POZ) miała w 2019 roku 

wynieść blisko 52 mld zł. Wyniosła prawie 58 mld zł (w tym na leki i nie leki). Rynek osiągnął 
w ten sposób wzrost ok. 10% r/r. 

 Szybko rozwijającym się segmentem rynku POZ jest obszar fee for service (FFS), czyli usług 
opłacanych przez pacjentów, w klinice. Ten segment rozwijają m.in. sieci, takie jak: 
Medicover, Enelmed, Lux-Med. W tym segmencie prywatne wydatki FFS rosną najszybciej.

 Odległe terminy usług medycznych realizowane przez publiczną służbę zdrowia, niska 
jakość obsługi pacjenta i ogólne warunki panujące w tradycyjnych przychodniach w 
połączeniu z rosnącymi dochodami Polaków powodują, że rośnie zapotrzebowanie na  
prywatne wizyty lekarskie, pobyty w szpitalach prywatnych czy usługi rehabilitacyjne.

 Wartość rynku usług stomatologicznych w Polsce do końca 2020 roku zgodnie z szacunkami 
ma osiągnąć 12,6 mld zł. 

 Wydatki na stomatologię zachowawczą i estetyczną wynosiły ok. 75% wszystkich, na 
protetykę ok. 20% a na ortodoncję 5%. Wartość usług protetycznych, które obejmują także 
implantologię, wynosi więc ponad 2,5 mld zł.

 Według danych zachodnich sieci stomatologicznych, które od dawna korzystają z modelu 
płatności ratalnych wdrażanych w klinikach, 40-60 proc. pacjentów korzysta z finansowania 
wyspecjalizowanych firm. W polskich warunkach oznaczałoby to, że finansowanie samych 
tylko procedur protetyki i implantologii oraz ortodoncji osiągnie nawet 2 mld zł.

Roczne wydatki na prywatne usługi stomatologiczne 

w Polsce, w 2019 roku, w złotych, na osobę

Źródło: https://analizarynku.eu/rynek-stomatologiczny, Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 roku, GUS, Warszawa 2018 , spółka
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DZIAŁAMY NA RYNKU ROZWIJAJĄCYM SIĘ (MIMO PANDEMII)
Okoliczności sprzyjające rozwojowi Spółki – telemedycyna, rozwijający się rynek prywatnych usług 
stomatologicznych, chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, dietetycznych, ginekologiczno-położniczych

Polski rynek prywatnej opieki zdrowotnej jest jednym
z najszybciej rosnących w Unii Europejskiej: średnio 6% r/r.

 Stomatologia, diagnostyka obrazowa, turystyka medyczna oraz
usługi fee for service będą odnotowywały spadki. Jednak już w
2021 roku powrócą na ścieżkę wzrostu.

 Jednym ze skutków pandemii jest dynamiczny rozwój
telemedycyny, także w prywatnych placówkach, co powinno
zbilansować spadek liczby pacjentów w placówkach a także,
dzięki łatwiejszemu dostępowi do zdalnych konsultacji,
ostatecznie zwiększyć liczbę realizowanych procedur
medycznych.

Rośnie popyt na zabiegi i usługi estetyczne i chirurgii plastycznej.

 W Polsce wartość rynku jest szacowana na ponad 200
milionów złotych i wciąż rośnie. Szacuje się, że do 2022 r. rynek usług
estetycznych na świecie będzie rósł o 11 proc. rocznie. W Polsce ten
rynek ma duży potencjał rozwoju na poziomie nawet 15–16 procent
rocznie.

 Równocześnie ze wzrostem zamożności społeczeństwa w Polsce
rośnie poziom oczekiwań w zakresie relatywnie prostych i niedrogich
zabiegów kosmetologicznych, ale również kompleksowych i drogich
procedur medycyny estetycznej.

 Potencjał krajowego rynku tego typu usług w 2018 roku była
szacowana przez samą branżę na 5,7 mln osób.

Źródło: https://healthcaremarketexperts.com/aktualnosci/rynek-trendy/raport-pmr-rynek-prywatnej-opieki-zdrowotnej-w-polsce-czego-mozemy-sie-spodziewac/ , 

https://www.pwc.pl/pl/media/2016/pacjent-w-swiecie-cyfrowym-raport-pwc.html, https://medycynaprywatna.pl/nowe-prognozy-dla-rynku-prywatnej-opieki-zdrowotnej/, 

https://www.rynekestetyczny.pl/zbadano-polski-rynek-medycyny-estetycznej/, spółka
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RYNEK Z DUŻYM POTENCJAŁEM NA WZROST
Okoliczności sprzyjające rozwojowi Spółki – bariery w dostępie do finansowania 

Źródło: spółka

Nowe regulacje w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych

przez firmy pozabankowe skutecznie zablokowały dużej części

konkurencji na rynku pożyczkowym. Z kolei banki ograniczają

akcje kredytową z powodu braku kryteriów określających ryzyko

w czasie pandemii.

Od momentu wybuchu pandemii branża pożyczek pozabankowych

notuje co miesiąc drastyczne spadki zapytań do BIK i wartości

udzielonych pożyczek.

Zaostrzenie kryteriów i ograniczenia podaży pożyczek w bankach z

powodu braku danych do oceny ryzyka niespłacania obecnych i

nowych pożyczek;

W konsekwencji wprowadzenia przepisów o obniżeniu limitu

kosztów pozaodsetkowych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej,

większość wniosków o finansowanie było odrzucanych - wynika z

analizy przeprowadzonej przez Związek Przedsiębiorstw

Finansowych na podstawie danych porównywarek produktów

finansowych;

Pożyczki dedykowane na cele stomatologiczne i medyczne są

jednak pożyczkami pierwszej potrzeby (w porównaniu z

konsumpcyjnymi) a wraz ze wzrostem kosztów prywatnych usług

medycznych i ograniczeniami w podaży w firmach pożyczkowych i

bankach - ich wartość powinna rosnąć.
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RYNEK Z DUŻYM POTENCJAŁEM NA WZROST. TRENDY PROSPRZEDAŻOWE
Okoliczności sprzyjające rozwojowi Spółki – trendy prosprzedażowe

Obniżanie liczby kontraktów NFZ placówkom medycznym i rosnący

rynek usług komercyjnych

 Wiele placówek z roku na rok otrzymuje prawo do wykonania

mniejszej liczby zabiegów w ramach kontraktów z NFZ.;

 Placówki, które nadal współpracują z NFZ, wykonują coraz więcej

zabiegów na zasadach komercyjnych aby zachować rentowność;

 Część placówek całkowicie wycofuje się ze współpracy z NFZ;

 Zjawiska te są postrzegane przez Spółkę jako szansa na systematyczny

wzrost zainteresowania rozwiązaniami ułatwiającymi finansowanie

kosztów zabiegów i procedur medycznych na zasadach

komercyjnych;

Wprowadzanie w klinikach sieciowych specjalistów ds. kontaktu

z pacjentem

 Ma na celu szybsze i efektywniejsze dla kliniki wprowadzenie

pacjenta w proces leczenia;

 Stanowiska te są tworzone w klinikach przeprowadzających

wysokomarżowe zabiegi stomatologiczne, ortopedyczne itd.;

 Przełoży się to na zwiększenie częstotliwości korzystania przez

pacjentów z finansowania zewnętrznego m. in. ze względu na

chęć skrócenia terminu oczekiwania na zabieg;

Konsolidacja rynku usług medycznych w Polsce.

 Powstawanie dużych sieci placówek medycznych realizujących

wysokomarżowe procedury medyczne będzie stanowiło dla

Spółki szansę na znaczący wzrost liczby i wartości

sprzedawanych pożyczek;

Źródło: spółka
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MEDIRATY - UNIKALNA OFERTA ŁATWODOSTĘPNA W KLINICE I ONLINE
Spółka posiada silną i ugruntowaną pozycję w gabinetach i klinikach w Polsce  

Źródło: spółka
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Wartość pożyczek udzielonych przez Mediraty w czerwcu br. wzrosła o blisko 25% r/r. (dla rynku
pożyczkowego nastąpił około 30% spadek). Z deklaracji klientów banków i firm
pożyczkowych wynikało, że na cel zdrowotny pożyczało do tej pory 5-7 proc. klientów sektora. To
pozwalało oszacować około 5 mld zł rocznie pożyczek wydawanych na kwestie zdrowotne;
aktualnie oferta pozabankowa i bankowa stała się mniej dostępna.

Kluczowy jest fakt, że dzisiaj w Polsce nie ma, poza rozwiązaniem MediRaty, innego szeroko
dostępnego produktu finansowego skierowanego na realizację potrzeb medycznych
i umożliwiającego elastyczną spłatę;

Spółka jako jedyna na rynku pożyczek posiada rozpoznawalną markę – MediRaty, za którą kryje
się łatwodostępne finansowanie prywatnych usług medycznych a regulacje i sytuacja związana
z COVID nie miały większego wpływu na jej wyniki sprzedażowe.
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OFERTA SPÓŁKI OBEJMUJE STANDARDOWE FINANSOWANIE „PRZED” 
I DODATKOWE „PO” REALIZACJI USŁUG MEDYCZNYCH 
Spółka cały czas testuje i wprowadza nowe rozwiązania z zakresu obsługi płatności za usługi medyczne  

Źródło: spółka
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Główną usługą finansową Spółki pozostają pożyczki i płatności ratalne pod marką MediRaty.
Pożyczka ta dostępna jest na dwa sposoby po telefonicznej weryfikacji zdolności i wiarygodności
kredytowej klienta: fizyczne podpisanie umowy w obecności kuriera (dla kwot od 500 zł do 50 tys.
zł) oraz online (dla kwot od 500 zł do 20 tys. zł).

Submarki Pay (PayDent, PayDerm i PayPlus) powstały w celu głębszej penetracji rynku i
zwiększenia zasięgu poprzez możliwość płatności za usługi po ich zrealizowaniu i o niższej wartości
- od 10 zł, wcześniej nie obsługiwane - oraz uproszczenie procedury. Transakcja Pay--- opiera się
na SMS-owym zatwierdzeniu umowy i odbywa się w trakcie rozliczania „przy okienku”, jako
alternatywa dla płatności kartą w terminalu płatniczym.

Spółka aktualnie testuje system wspomagający obsługę płatności typu Pay – w wybranych
gabinetach umieszczone zostały tablety z dedykowanym interfejsem umożliwiające samodzielny
wybór przez klienta jednej z form płatności: „chcę zapłacić później do 30 dni”, „chcę zapłacić w 4
(lub 8, lub 12) ratach”, „chcę zapłacić kartą” lub „chcę zapłacić gotówką”.
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 Rok temu Spółka przeprowadziła ankietę wśród klientów, z której wynikało, że prawie 
połowa klientów (47%) chętnie odroczy płatność za wizytę. Na tej podstawie opracowana 
została usługa PayDent z myślą o klientach gabinetów stomatologicznych a następnie 
kolejne PayDerm i PayPlus. 

 Firmy pożyczkowe oferujące usługę typu ‚kupuję teraz, płacę później’ takie jak Twisto, 
PayURaty czy PayPo koncentrują się na obsłudze masowych transakcji w sektorze retail, na 
finansowaniu towarów, które można zwrócić w określonym czasie bez ponoszenia kosztów;

 Spółka nie posiada bezpośredniego konkurenta wyspecjalizowanego 
w pożyczkach związanych z usługami medycznymi typu „kupuję teraz, płacę później”;

Źródło: spółka

PŁATNOŚCI TYPU PAY – ODROCZENIE PŁATNOŚCI DO 30 DNI
LUB ROZŁOZENIE NA RATY „PRZY OKIENKU”  W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ

Spółka aktualnie dynamicznie realizuje eksperymentalny projekt z urządzeniem 
wspomagającym bezgotówkowy proces płatności - w oparciu o dedykowany system 
z tabletem (ze specjalnym interfejsem dotykowym). 
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POZYCZKA ZA CENĘ JAK W BANKU LUB NIŻSZĄ, ALE BARDZIEJ DOSTĘPNA NIŻ W 
BANKU LUB FIRMIE POZABANKOWEJ

 Średni koszt pożyczki w MediRaty jest bliski poziomu pożyczek bankowych;

 Firmy pożyczkowe takie jak Provident, Wonga.com, Vivus, kredyty chwilówki i inne 
koncentrowały działalność na udzielaniu krótkoterminowych pożyczek dla klientów nie 
posiadających zdolności kredytowej w instytucjach bankowych, a koszty finansowe ich 
produktów są znacznie wyższe; aktualnie działalność tych firm została radykalnie 
ograniczona 

 Spółka nie posiada bezpośredniego konkurenta wyspecjalizowanego 
w pożyczkach związanych z usługami medycznymi;

Porównanie ofert marketingowych według wysokości raty i RRSO:

Źródło: spółka

POZYCZKA ZA CENĘ JAK W BANKU LUB NIŻSZĄ, ALE BARDZIEJ DOSTĘPNA 

Zgodnie z ustawą, udzielając pożyczki na 2 lata podmiot może doliczyć:
Max koszt pozaodsetkowy: 85%     u nas pozaodsetkowy: od 16,68% do 27.26%
Odsetki max: 10%                             u nas odsetki max: od 6,48% do 9,99%
Oznacza to, że w przypadku próby dalszego zaostrzenia przepisów, nasza działalność 
nadal pozostaje rentowna.
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PARAMETRY PRZYKŁADOWEJ POŻYCZKI

Źródło: spółka

Pożyczka jest oferowana w dwóch podstawowych wariantach:

 wariancie, w którym koszt finansowania (odsetki i opłaty) ponosi pożyczkobiorca - 85%
sprzedaży MediRat,

 pożyczki MediRaty są dostępne po spełnieniu minimalnych wymogów:

 wiek pomiędzy 18 a 75 lat,

 polskie obywatelstwo,

 posiadanie udokumentowanego dochodu wpływającego na rachunek bankowy.

Udzielane pożyczki co do zasady nie są zabezpieczane rzeczowo. W szczególnych
przypadkach, takich jak:

 osiąganie dochodów przez pożyczkobiorcę poza granicami Polski,

 uzyskiwanie dochodu rozporządzalnego poniżej progu minimalnego,

 wiek poniżej 21 lat,

zabezpieczeniem pożyczki jest poręczenie osoby fizycznej zamieszkałej i osiągającej dochód
w Polsce.

Kwota: 500 – 50 000 PLN

Okres:
6 – 36
miesięcy

Średnia kwota:
5 200 PLN
(w 2019 r.)

Średni okres:
22 miesiące
(w 2019 r.)

 8% klientów to klienci powracający 
finansujący kolejne zabiegi

 23% akceptowanych wniosków przy 
pierwszym kontakcie

 ok. 50% akceptowanych wniosków po 
wyjaśnieniach



Warunki przyznania pożyczki 

 Pozytywna historia kredytowa i score BIK pow. 520 (dla niższych score
proponujemy wyższy koszt)

 Pełna zdolność kredytowa

 Stałe dochody wpływające od min. 3 m-cy na rachunek w banku 
działającym na terenie RP 

 Źródło dochodów: umowa o pracę, działalność gosp., umowa o dzieło, 
umowa zlecenia, kontrakt, emerytura/renta

 Podstawowy dokument wymagany do weryfikacji dochodów: 
elektroniczny wyciąg z rachunku, na którym są widoczne wszystkie 
operacje z ostatnich 3 m-cy, 

Wcześniejsza spłata pożyczki jest bezpłatna, tzn. koszty (doliczane do raty) 
obejmują tylko faktyczny okres kredytowania. 

Kwota: 5 200 PLN

Okres: 24 miesiące

Rata od: 268,23 PLN

Całkowity koszt
pożyczki: 

1237,52 PLN

PARAMETRY POŻYCZKI REPREZENTATYWNEJ

w tym:

opłata 
przygotowawcza:

867,36 PLN

odsetki: 370,16 PLN

Całkowita kwota
do spłaty: 

6437,52 PLN

RRSO: 22,85%

Oprocentowanie: 6,69% (stałe)
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MARKETING I PROMOCJA
Wypracowaliśmy skuteczne i tanie metody informacji o ofercie i pozyskiwania klientów

Źródło: spółka

Źródła pozyskiwania konsumentów:

 Offline: gabinety, kliniki, 
przychodnie

 Offline: reklama

 Online: strona www ok. 100 tys. 
użytkowników miesięcznie, strona 
pozycjonowana jako źródło 
informacji o zabiegach i kosztach 
zabiegów, metodach leczenia

 Online: strony www klinik

 Online: facebook

Korzyści dla partnerów

 możliwość pozyskania pacjenta i przeprowadzenia zabiegu medycznego

 możliwość zaoferowania pacjentowi droższej (bardziej zaawansowanej)

procedury medycznej, niż ta, którą byłby w stanie sfinansować

samodzielnie.

 gwarancja zapłaty ceny za usługę, wynikająca z umowy pacjenta ze

Spółką.

Program motywacyjny dla partnerów

 system motywacyjny, skierowany bezpośrednio do pracowników

placówek, jakim jest Program Portmonetka – wynagrodzenie trafia na

rachunek osobisty pracownika partnera polecającego



1414

MARKETING I PROMOCJA
Wypracowaliśmy skuteczne i tanie metody informacji o ofercie i pozyskiwania klientów

Źródło: spółka

Internet

 Pozycjonowanie serwisu powoduje że trafiają bezpośrednio do kliniki klienci znając ofertę Spółki;
 Klient ma różne możliwości poznania oferty Spółki;
 W czerwcu 2020 r. serwis internetowy Spółki odwiedziło ponad 100 tys. nowych użytkowników 
 Dla klientów preferujących kontakt z wykorzystaniem urządzeń mobilnych Spółka wdrożyła 

aplikację plan.mediraty.pl.;
 Spółka prowadzi także portal www.pragnieniakobiet.pl, na której są publikowane treści z zakresu 

m. in. szeroko pojętego zdrowego trybu życia, medycyny i kosmetologii;
 Rozwijane są serwisy kolejnych produktów Spółki: www.paydent.pl i www.payderm.pl, 

www.payplus.pl.

Pozostałe działania promocyjne

 Kampanie reklamowe i marketingowe z wykorzystaniem mediów tradycyjnych oraz reklamy 
internetowej;

 Pod koniec 2019 roku Spółka prowadziła kampanię z użyciem telewizji pod hasłem ‚Piękny 
uśmiech w Twoim zasięgu”; kampania jest kontynuowana do dzisiaj w internecie;

 Działania o charakterze wizerunkowym poprzez m.in. udział w targach stomatologicznych 
Krakdent;

Utrzymanie kontaktu z klientem

 w drodze telemarketingu, z wykorzystaniem własnego call center;

Banery reklamowe na stronach www partnerów:

Kampania reklamowa w tv:
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MODELOWY KLIENT I JEGO MOTYWACJA 

Źródło: spółka

 motywacja zaciągnięcia pożyczki w systemie MediRaty jest specyficzna i zindywidualizowana, 
decyzja podejmowana wyłącznie w związku z konkretnym zabiegiem czy leczeniem, w większości 
przypadków podczas wizyty w gabinecie/klinice; 

 rozłożenie kosztów na raty jest postrzegane jako normalne zachowanie finansowo odciążające 
domowy budżet 

 dlaczego pożyczka MediRaty dobrze „się spłaca”? 

a) rygorystyczna weryfikacja zdolności kredytowej

b) uwarunkowania powiązanie ze zdrowiem = lepsza spłacalność niż przy pożyczkach na 
zakup dóbr materialnych

 dlaczego klient nie kieruje się do banku? 

a) Decyzje są podejmowane w kontekście miejsca (klinika) a nasz proces jest wtedy prostszy 

b) raty możliwe do 'nabycia' już w gabinecie (subiektywny moment podjęcia decyzji) dzięki 
czemu „NIE TRZEBA CHODZIĆ PO BANKACH” 

 po wdrożeniu wariantu 'pierwszy miesiąc za darmo' (Paydent, Payplus, Payderm) będziemy mogli 
realnie konkurować z bankami i fintechami (Twisto, PayPo)

Płeć: 
kobieta (69% portfela)

Wiek: 
36 - 45 lat (mediana: 41)

Dochody:
2600 - 3200 zł
(mediana: 2800 zł)

Źródło dochodu:
umowa o pracę (71% 
portfela) 

PROFIL TYPOWEGO KLIENTA:
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TECHNIKI WERYFIKACJI KLIENTA 

Źródło: spółka

Dodatkowa weryfikacja dokumentów

 Baza dokumentów zastrzeżonych

Dodatkowa weryfikacja antyfraudowa

 BIK Credit Freeze

Weryfikacja danych o zobowiązaniach (w tym bankowych) oraz dokumentów

 BIK
 BIG INFOMONITOR
 KRD

Wzbogacanie danych za pomocą BIG DATA

 Danych geolokalizacyjnych uzyskiwanych z autorskiego rozwiązania Algolytics – Data Quality

 Dane behawioralne z trackera (dotyczy wniosków składanych online)
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WINDYKACJA I SZKODOWOŚĆ PORTFELA
Skuteczny proces windykacji pozwala odzyskać ponad 95 % udzielonych pożyczek

Źródło: spółka

Opóźnienia w spłacie dotykają jedynie około 6,0% portfela 
wierzytelności, pozostałe niemal 94% pożyczek spłacane jest 
terminowo.
Około 3% stanowią pożyczki z opóźnieniem w przedziale 1-30 dpd. 
które w wyniku prowadzonych działań  prewencyjnych oraz 
windykacji „wstępnej”, w przeważającej części wyprowadzane są do 
regularnej terminowej spłaty. 
Windykacja „twarda” w tym windykacja prawna dotyka około 0,6% 
portfela. W wyniku sprawnego postępowania oraz doświadczonej 
kadrze, 40% spraw trafiających do windykacji prawnej kończy się 
spłatą całkowitą zadłużenia.

PREWENCJA

dzień przed dniem 
zapadalności kolejnej raty 
wysyłana jest 
przypominająca wiadomość 
SMS / e-mail

Egzekucja 
skuteczna?

Spłata zadłużenia

PREWENCJA

Dzień przed dniem zapadalności 
kolejnej raty wysyłana jest 
przypominająca wiadomość SMS / 
e-mail

Early Collection (1-30 dpd)

Telefoniczny kontakt z klientem 
oraz za pośrednictwem 
wiadomości e-mail oraz SMS,

Late Collection (31-90 dpd)

Wezwanie do zapłaty,

Telefoniczny kontakt z klientem 
oraz za pośrednictwem 
wiadomości e-mail oraz SMS,

Late Collection (90+ dpd)

Telefoniczny kontakt z klientem 
oraz za pośrednictwem 
wiadomości e-mail oraz SMS,

Wypowiedzenie umowy,

Restrukturyzacja zadłużenia

Modyfikacja warunków spłaty 
pożyczki np. poprzez wydłużenie 
okresu kredytowania i obniżenie 
miesięcznych rat, zmianę 
oprocentowania, ustanowienie 
dodatkowych zabezpieczeń spłaty.  

Postępowanie sądowe

Prowadzone w trybie 
Elektronicznego Postępowania 
Upominawczego oraz 
"klasycznego" postepowania 
sądowego

Postępowanie egzekucyjne

Po uzyskaniu tytułu 
wykonawczego wszczynane jest 
postępowanie egzekucyjne 

Sprzedaż 
wierzytelności

Tak

Nie

93,8%

2,8%
1,5%

1,9%

0 dpd

1-30 dpd

31-60 dpd

61+ dpd
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BIEŻĄCA SPRZEDAŻ POŻYCZEK 
Kapitał to fundamentalne ograniczenie ekspansji rynkowej Mediraty sp. z o.o.

Źródło: spółka

 Spółka dzisiaj udziela ok. 1200 pożyczek miesięcznie; w tym
niemal 700 pożyczek typu Pay

 Średnia kwota pożyczki reprezentatywnej wynosi 5,2 tys. zł;
 Średni okres umowy pożyczki reprez. wynosi 22 m-ce;
 Miesięcznie udzielamy pożyczki na kwotę ponad 3,0 mln zł;
 Wartość portfela obecnie wynosi już niemal 30 mln zł

i dynamicznie rośnie;
 Wynik netto Spółki po 9 miesiącach 2020 roku to niemal

2,2 mln zł;
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Wyniki finansowe Mediraty Sp. z o.o. (dane narastająco) 

Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto
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PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
Mediraty sp. z o.o.

Źródło: spółka

Segment Nazwa 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 995 015 3 671 110 5 907 574

B Koszty działalności operacyjnej 295 237 551 959 648 459

I Amortyzacja 0 0 0

II Zużycie materiałów i energii 0 0 20

III Usługi obce 290 852 472 568 475 072

IV Podatki i opłaty, w tym: 23 510 98 517 192 493

V Wynagrodzenia 0 0 0

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 0 0

VII Pozostałe koszty rodzajowe -19 125 -19 125 -19 125

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1 699 778 3 119 151 5 259 115

D Pozostałe przychody operacyjne 0 0 0

E Pozostałe koszty operacyjne 38 561 38 561 79 876

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 661 217 3 080 590 5 179 239

G Przychody finansowe 327 059 724 944 1 029 800

H Koszty finansowe 668 791 2 108 971 3 753 220

I Odsetki 592 751 1 941 594 3 279 099

IV Inne 76 039 167 377 474 121

I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 1 319 485 1 696 563 2 455 820

J Podatek dochodowy 115 367 106 878 319 551

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0

L Zysk (strata) netto (I - J - K) 1 204 118 1 589 685 2 136 269

 W I kwartale 2020 roku spółka zanotowała przychody
ze sprzedaży na poziomie niemal 2 mln złotych;

 W tym okresie udzieliła pożyczek na kwotę niemal 8,5
mln złotych;

 Kolejny kwartał, mimo zamknięcia znaczącej części
gospodarki, w tym większości gabinetów lekarskich
pozwolił na wypracowanie zysku na poziomie 1,6 mln
złotych przy sprzedaży kolejnych pożyczek o wartości
6,5 mln złotych.

 W III kwartale 2020 roku spółka udzieliła pożyczek o
wartości 9,2 mln złotych.

 Zysk operacyjny wzrósł z 1,6 mln złotych w I kwartale
do niemal 5,2 mln złotych na koniec września 2020
(+209,4%)

 Wynik netto wzrósł z 1,2 mln złotych w I kwartale do
niemal 3,2 mln złotych na koniec września 2020
(+77,4%)
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PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
Mediraty sp. z o.o.

Źródło: spółka

 Aktywa Mediraty Sp. z o.o. to w ponad 99 proc. aktywa
finansowe, w postaci udzielonych pożyczek;

 Na koniec I kwartału 2020 roku aktywa spółki wynosiły
prawie 67,2 mln złotych;

 Kapitał własny na 31.03.2020 roku był na poziomie
11,3 mln złotych;

 W II kwartale 2020 roku, aktywa spółki wzrosły o
kolejne 5,7 mln złotych.

 Na koniec III kwartału 2020 roku aktywa wynosiły
prawie 76,4 mln złotych (+ 3,6 mln q/q)

 Udział kapitału własnego w źródłach finansowania
spółki, na koniec II kwartału wynosił 15,9 proc.,
natomiast po kolejnych trzech miesiącach stanowił już
ponad 17,2 proc. sumy bilansowej.

Segment Nazwa 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020

AKTYWA 67 176 254 72 831 198 76 359 232

A Aktywa trwałe 25 997 193 53 208 221 58 297 847

I Inwestycje długoterminowe 25 948 911 53 075 858 58 150 095

1 Nieruchomości 0 0 0

2 Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

3 Długoterminowe aktywa finansowe 25 948 911 53 075 858 58 150 095

B Aktywa obrotowe 41 179 061 19 622 977 18 061 385

I Zapasy 11 058 18 192 3 478

II Należności krótkoterminowe 53 650 91 179 89 665

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 40 515 065 19 065 506 17 418 550

III Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 599 289 448 099 549 692

PASYWA 67 176 254 72 831 198 76 359 232

A Kapitał (fundusz) własny 11 325 039 11 637 962 13 257 189

I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 210 000 2 210 000 2 220 000

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 486 851 5 486 851 6 476 851

V Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 424 070 2 424 070 2 424 070

VI Zysk (strata) netto 1 204 118 1 517 041 2 136 269

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 851 215 61 193 236 63 102 043

II Zobowiązania długoterminowe 31 256 000 42 385 004 50 650 957

1 Wobec jednostek powiązanych 0 302 000 232 000

2 Wobec pozostałych jednostek 31 256 000 42 083 004 50 418 957

3 kredyty i pożyczki 5 750 000 6 801 566 9 149 955

4 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 25 506 000 35 281 438 41 269 002

III Zobowiązania krótkoterminowe 24 595 215 18 808 232 12 451 086

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 309 851 1 428 074 1 433 811

2 Zobowiązania wobec pozostalych jednostek 24 285 364 17 380 158 11 017 275

3 kredyty i pożyczki 1 750 417 1 661 267 77 367

4 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 22 440 837 14 670 000 10 480 000

5 z tytułu dostaw i usług 52 462 31 726 225 992
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PROGNOZY SPRZEDAŻY POŻYCZEK 2019-2022
Mediraty sp. z o.o.

Źródło: spółka

 W 2020 roku planujemy niemal podwojenie
sprzedaży pożyczek w stosunku do roku 2019;

 W ostatnim kwartale 2020 r. planujemy osiągnąć
miesięczną sprzedaż na poziomie 3,5 - 4 mln
złotych;

 W kolejnych latach zakładamy sprzedaż powyżej 60
mln złotych rocznie, udzielając przy tym do 2022
roku pożyczki na łączną kwotę ponad 200 mln
złotych;
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 Pomysłodawca i założyciel MediRat;

 Z wykształcenia prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym 
i handlowym;

 Absolwent studiów managerskich MBA Executive w Instytucie Nauk 
Ekonomicznych PAN oraz Vienna Institute for International Economic;

 Od 11 lat związany z rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym;

 Odpowiedzialny za wdrażanie nowych produktów kredytowych, 
inwestycyjnych i ubezpieczeniowych;

 Ponad wszystko ceni ludzi, z którymi na co dzień może realizować wizję 
rozwoju biznesu;

ZARZĄD SPÓŁKI

Źródło: spółka

Jakub Czarzasty
Prezes Zarządu
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PODSUMOWUJĄC

 Jesteśmy pionierem i numer 1 na polskim rynku finansowania procedur medycznych

 Działalność w niszy rynkowej i portfel bardzo dobrej jakości powoduje że jesteśmy „odporni na COVID19”

 Bezpieczny i skuteczny biznes jest efektem mozolnej pracy naszych specjalistów i ich doświadczenia  

 Nasze cele są dokładnie określone i ugruntowane w możliwościach jakie sami tworzymy. 

Zapraszamy do współpracy.

Źródło: spółka



MediRaty sp. z o.o.
ul. Lechicka 23A
02-156 Warszawa

Skrzynka kontaktowa:
obligacje@mediraty.pl


