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Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, w 2009 roku nie na-
leży oczekiwać aż tak spektakularnego wzrostu w tej branży, moż-
na natomiast spodziewać się, że rynek leasingu urządzeń medycz-
nych nadal będzie się rozwijał. Wpływ na to ma szereg czynni-
ków, a jako jeden z nich można na pewno wymienić system opie-
ki zdrowotnej w Polsce oraz rosnącą wśród Polaków skłonność do
korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej. Skłonność ta ma róż-
ne podłoże. Jej powodem może być m.in. ograniczona możliwość
korzystania z publicznej opieki medycznej (zapisy i ograniczona
liczba miejsc) lub długi okres oczekiwania pacjentów na niektóre
rodzaje badań czy zabiegów. Coraz bardziej popularne jest też
(głównie w większych miastach) finansowanie  w całości bądź 
w części  przez zakłady pracy pakietów socjalnych, w ramach
których pracownik ma gwarantowany dostęp do prywatnej opieki
medycznej. 

Innym czynnikiem, który wpływa na rozwój leasingu w branży
medycznej, jest fakt, że coraz więcej firm dostrzega zalety tej for-
my finansowania inwestycji w porównaniu na przykład z kredy-
tem. 

Niewątpliwą korzyścią, dostrzegalną już na etapie porównywa-
nia ofert firm leasingowych i banków, są wymogi formalne zawar-
cia umowy leasingu lub kredytu oraz szybkość realizacji transak-
cji. Firmy leasingowe oceniają klienta pod kątem wiarygodności
leasingowej, dlatego w porównaniu z bankami stosują dużo łagod-
niejsze wymagania dotyczące kondycji finansowej klienta i prost-
sze procedury. To z kolei sprawia, że sama procedura przyznawa-
nia finansowania jest dużo szybsza. Banki traktują  zwłaszcza
nowe podmioty gospodarcze  z dużą rezerwą, natomiast firmy
leasingowe opierają swoją politykę ryzyka również częściowo na
finansowanym przedmiocie. Dlatego chętniej przyznają finanso-
wanie firmom dopiero rozpoczynającym swoją działalność, często
zadowalając się wyłącznie dokumentami rejestracyjnymi firmy.

Kolejną korzyścią z podpisania umowy leasingu jest cena fi-
nansowanego przedmiotu. Firma leasingowa często jest w stanie
uzyskać dużo lepszą cenę na przedmiot leasingu u jego dostawcy,
niż uzyskałby klient, gdyby chciał zakupić przedmiot na własną
rękę. Powód: wysokie upusty obniżające cenę zakupu przedmio-
tu, jakie firmy leasingowe otrzymują u dostawców wynikają czę-
sto ze stałej współpracy. Firma leasingowa załatwia również for-
malności związane z zakupem przedmiotu leasingu oraz jego
ubezpieczeniem 

Kolejny etap to podpisanie umowy. Tutaj pojawiają się kolejne
zalety. Najczęściej klient nie musi fatygować się osobiście do
siedziby firmy leasingowej, gdyż to przedstawiciel przyjeżdża do
klienta z odpowiednimi dokumentami. Jeżeli chodzi o stosowane
zabezpieczenia umowy, to w przypadku leasingu operacyjnego
jest to najczęściej wyłącznie weksel in blanco. 

Harmonogram spłaty rat leasingowy może zostać dostosowany
do aktualnej sytuacji finansowej oraz indywidualnych potrzeb 
i oczekiwań klienta. Pozwala to na zoptymalizowanie struktury
wydatków i kosztów, jak również na dostosowanie schematu fi-
nansowania do rodzaju prowadzonej przez klienta działalności 
i uzyskiwanych przychodów (sezonowość). Wybór właściwej for-
my leasingu i odpowiednio skonstruowany harmonogram spłaty
rat leasingowych pozwala na uzyskiwanie korzyści kosztowo-po-
datkowych. Klient ma więc możliwość podejmowania decyzji
wpływających na wysokość wydatków stanowiących jego koszt
uzyskania przychodu, a tym samym zmniejszających podstawę
opodatkowania. O ile w przypadku kredytu klient może trakto-
wać jako koszt uzyskania przychodu wyłącznie odsetki (oraz inne
koszty bankowe związane z kredytem, ale to tylko wtedy, gdy nie
ma wątpliwości, co do istnienia czytelnego związku między sfi-
nansowanym z kredytu wydatkiem a celem osiągnięcia przycho-
du), o tyle w przypadku leasingu lista takich kosztów jest zdecy-

dowanie dłuższa. W leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyj-
nych dokonuje leasingodawca, a leasingobiorca wszystkie koszty
związane z umową traktuje jako koszt uzyskania przychodu 
(w szczególności całą ratę leasingową zalicza do kosztów uzyska-
nia przychodów). W leasingu finansowym natomiast odpisów
amortyzacyjnych dotyczących przedmiotu leasingu dokonuje ko-
rzystający (część kapitałowa raty), a do kosztów uzyskania przy-
chodu zalicza tylko część odsetkową rat leasingowych. 

Na koniec należy wspomnieć o atrakcyjnej ofercie finansowa-
nia. Firmy leasingowe, by sfinansować zakupy inwestycyjne swo-
ich klientów, posiłkują się kredytami bankowymi. Z uwagi na
charakter tych kredytów oraz „efekt skali” (firma leasingowa za-
ciąga je stale), oprocentowanie takiego kredytu jest dużo niższe
niż cena zwykłego kredytu konsumpcyjnego. Powyższe dotyczy
również stawek ubezpieczenia przedmiotu leasingu w okresie
trwania umowy. Ilość zawieranych przez firmę leasingową polis
ubezpieczeniowych sprawia, że stawka, jaką oferuje towarzystwo
ubezpieczeniowe, jest dużo niższa niż ta, jaką uzyskałby klient,
gdyby chciał samodzielnie wykupić ubezpieczenie na przedmiot.
Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że klientowi nie zawsze opła-
ca się inwestowanie w zakup danego przedmiotu (dotyczy to urzą-
dzeń, które szybko „starzeją się” technologicznie), leasing poka-
zuje swoją kolejną zaletę: umożliwia użytkowanie sprzętu przez
dany okres, a następnie wymianę na nowy (leasing powtarzalny).
Wówczas oprócz odsetek klient spłaca wyłącznie kwoty odzwier-
ciedlające rzeczywisty spadek wartości przedmiotu leasingu. 
W takim przypadku (leasing powtarzalny) rata leasingu jest nie
tylko niższa od raty kredytu, ale również od raty leasingu opera-
cyjnego ze standardowej oferty.

Na rosnącą chęć klientów z branży medycznej do korzystania 
z zalet leasingu ma również wpływ korzystna oferta firm leasingo-
wych.

Klienci z branży medycznej są dla VB Leasing Polska S.A. jed-
nymi z najbardziej pożądanych i wiarygodnych klientów. Mała
szkodowość umów z tego portfela na przestrzeni kilku ostatnich
lat spowodowała, że jesteśmy w stanie zaoferować swoim klien-
tom z branży medycznej szybką i prostą procedurę przyznawania
finansowania. Od klienta wymagamy tylko przedstawienia doku-
mentów rejestrowych, dokumentu tożsamości oraz dokumentu
potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu. Nie oceniamy
natomiast zdolności kredytowej klienta, dlatego nie jest koniecz-
ne przedstawianie dokumentów finansowych.

Uproszczona procedura medyczna ma zastosowanie zarówno
dla dużych firm, długo działających na rynku, jak i dla osób, któ-
re dopiero zamierzają rozpocząć prywatną praktykę (np. lekarską)
czy też otworzyć zakład usługowy (optycy). Umowę leasingu 
z klientem z branży medycznej w uproszczonej procedurze me-
dycznej podpisujemy praktycznie „od ręki”. Czas przewidziany
na przekazanie odpowiedzi dla klienta wynosi 24 godziny od mo-
mentu złożenia wniosku w jednym z 12 Oddziałów VB LE-
ASING na terenie całej Polski.  

Nie ma również znaczenia fakt, czy przedmiot, na który klient
chce podpisać umowę leasingu, jest nowy czy używany, gdyż fi-
nansujemy obydwa rodzaje przedmiotów. Jeżeli chodzi o maksy-
malną wartość przedmiotów finansowanych w procedurze
uproszczonej, to jest ona zależna od wysokości opłaty wstępnej
uiszczanej przez klienta. W tej procedurze może zostać podpisana
umowa z klientem z tzw. obligo wnioskowanym nie wyższym niż
300 tys. zł. Przy czym obligo to ofertowa wartość przedmiotu net-
to pomniejszona o wysokość opłaty wstępnej netto.

Mamy również atrakcyjną ofertę, jeżeli chodzi o udział własny.
Jej wysokość uzależniona jest od okresu działalności klienta. 
W leasingu operacyjnym minimalna opłata wstępna wynosi już
od 5%, natomiast w leasingu finansowym istnieje możliwość pod-
pisania umowy z 0% czynszem inicjalnym. 

Uproszona procedura medyczna, jaką udało nam się wypraco-
wać i zaoferować klientom, pozwoliła nam stać się wiceliderem na
rynku leasingu urządzeń medycznych (dane za 2008 rok wg
Związku Polskiego Leasingu). �

Magdalena Potysz
zastępca dyrektora Departamentu Technologii 

i Klientów Kluczowych VB Leasing Polska SA 

LLeeaassiinngg,,  kkttóórryy  oowwooccuujjee
W ciągu ostatnich kilku lat zdążyliśmy się przyzwyczaić do
dynamicznego wzrostu w branży leasingu urządzeń medycz-
nych. W latach 2005-2006 wzrost w tej branży (w stosunku do
roku ubiegłego), jeżeli chodzi o wartość zawieranych umów
leasingu, wyniósł 60%, natomiast w latach 2007-2008 już tyl-
ko połowę tej wartości, tj. po 30%. Jeżeli chodzi natomiast 
o liczbę zawieranych transakcji, wzrosty te są dużo niższe, co
oznacza, że firmy działające w sektorze medycznym inwestu-
ją w coraz lepszy i droższy sprzęt. 
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