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Împrumut în halat alb
Deschiderea unui cabinet medical
este de cele mai multe ori o afacere
profitabilå iar finanta¡orii încep
så acorde o aten¡ie sporitå acestui domeniu
– Loan in a white coat –
Opening a practice is very often a profitable
business and financing sources begin
to give increased attention to this domain

A

portul propriu al solicitantului variazå de la bancå la bancå în intervalul 0-15% din valoarea
investi¡iei. Tot mai mul¡i medici preferå så påråseascå munca la stat ¿i så porneascå o afacere pe cont
propriu. Deschiderea unui cabinet s-a dovedit o solu¡ie foarte profitabilå pentru ace¿tia, iar numårul
cabinetelor confirmå viabilitatea afacerii. Cei care au strâns ceva bani s-au mi¿cat rapid au reu¿it så ocupe
cele mai bune vaduri înså calitatea serviciilor prestate ¿i pre¡ul vor dicta în mare måsurå numårul clien¡ilor
unui cabinet. Cei care n-au reu¿it så acumuleze ceva fonduri au ocazia de a merge la unul dintre finan¡atorii
care au în portofoliu acest tip de produs ¿i astfel så poatå face primii pa¿i în business. Nu sunt mul¡i înså
produsele sunt competitive mergând pânå la 100% finan¡are a afacerii. 

MAXIM 90% DIN INVESTIºIE LA BCR

P

achetul Mediplus de la BCR se
adreseazå clien¡ilor persoane fizice
autorizate care î¿i desfå¿oarå activitatea în cadrul clinicilor, cabinetelor
medicale, adicå medicilor de familie,
stomatologilor, veterinarilor ¿i persoanelor fizice
cu drept de liberå practicå ce desfå¿oarå activitå¡i
conexe actului medical (biologi, biochimi¿ti, fizicieni, tehnicieni dentari). Componen¡a obligatorie
cuprinde creditul pentru investi¡ii Invest Extra/
Super BCR care poate fi folosit pentru cumpårarea, construirea de spa¡ii de lucru, cumpårare

sau viabilizare teren, modernizarea spa¡iilor reprezentând cabinete, birouri, achizi¡ionarea de
vehicule noi sau vehicule rulate din produc¡ia internå ¿i din import, achizi¡ionarea de echipamente
de lucru (birouri, tehnicå de calcul, tehnicå medicalå). Creditul poate acoperi maxim 90% din
valoarea investi¡iei, clientul trebuind så dispunå
de restul de 10%. Termenul maxim variazå în
func¡ie de destina¡ie: 5 ani pentru achizi¡ionarea
de echipamente de lucru, modernizarea spa¡iilor,
birourilor atelierelor, 7 ani pentru achizi¡ionarea
de vehicule noi sau rulate sau 25 ani credite
destinate cumpårårii sau construirii de spa¡ii de
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lucru. Perioada de gra¡ie poate ajunge pânå la 2
ani pentru creditele având ca destina¡ie construirea de spa¡ii de lucru. Celelalte componente
obligatorii sunt asigurarea de råspundere civilå
profesionalå a medicilor speciali¿ti (Malpraxis),
emiså de BCR Asiguråri ¿i un card de debit.
Dobânda la lei este revizuibilå semestrial, 10,5
% pe tremen scurt ¿i 11% pe termen mediu ¿i
lung iar la euro 8,5% pe termen scurt ¿i 9% pe
tremen mediu ¿i lung. ªi Finansbank are un
pachet pentru clinici ¿i cabinete medicale numit
MedicalFinans. Creditul de investi¡ii cuprins în
acesta poate fi accesat în suma maximå de
200.000 euro pe maxim 10 ani iar solicitantul
poate beneficia de 3 luni perioadå de gra¡ie.
Produsul finan¡eazå pânå la 100% din investi¡ie
incluzând ¿i TVA. Conform reprezentan¡ilor
båncii dobânda este negociabilå în func¡ie de
datele afacerii iar în cazul rambursårii în avans
nu se percepe comision. În cazul creditelor de
pânå la 25.000 euro pentru achizi¡ia de
echipamente, autoturisme ¿i vehicule comerciale
¿i pentru renovare nu se cere ipotecå.
Libra Bank crediteazå înfiin¡area unui cabinet
pe maxim 5 ani în cazul garantårii cu gaj ¿i pe
maxim 14 ani în situa¡ia cu ipoteca. În func¡ie de
colateralul cu care vine clientul, banca acceptå
contribu¡ii mai reduse de 15%. Solicitantul va

putea cere o perioadå de gra¡ie de 6 luni ¿i o
valoare finanta¡å de maxim 50.000 lei înså în
func¡ie de garan¡ii se poate ajunge pânå la
400.000 lei. Dobânda perceputå pentru
împumuturi de pânå la cinci ani este de 12,9%
în timp ce pentru perioade mai lungi se poate
ajunge la 14,9%. În privin¡a garan¡iilor cel pu¡in
pentru zona medicalå, creditul în limita a 50.000
lei se garanteazå de obicei cu echipamentele,
peste acesta suma fiind necesare ipoteci. 

LA BRD, PENTRU 100.000 LEI PLÅTEªTI
1.661 LEI/LUNÅ

Caseta: BRD oferå creditul Expert Medical
pentru urmåtoarele destina¡ii: achizi¡ia de
cabinete medicale, construc¡ia, modernizarea sau
extinderea cabinetelor medicale, achizi¡ia de
echipamente, aparaturå medicalå ¿i instala¡ii
specifice, autoturisme. Suma minimå este de 7000
lei , cea maximå poate atinge nivelul de 550.000
lei iar termenul maxim 7 ani. Solicitantul poate
beneficia ¿i de o perioadå de gra¡ie de pânå la
12 luni. Dobânda este de 10% iar comisionul de
gestiune lunar de 0,25%. Spre exemplu pentru
un împrumut de 100.000 lei pe 84 de luni, rata
lunarå de platå va fi de 1.661 lei. 

CRISTIAN ANDREI
22.03.2007

Articolul a apårut în numårul 229 al revistei BANII NOªTRI ¿i este publicat cu permisiunea editorului. Poate fi gåsit
online pe www.baniinostri.ro pe 23 Martie 2007.
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