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– Czy możliwe jest ratalne ﬁ
ﬁnansowanansowanie nowatorskiej metody leczenia np.
w chorobie nowotworowej?

Poszukując pilnie lekarza specjalisty, nie raz słyszymy, że najbliższy wolny
termin dostępny jest za kilka miesięcy, a czasem nawet lat. Niestety, wiele
dolegliwości i schorzeń wymaga natychmiastowej reakcji, co niejednokrotnie
wiąże się z koniecznością opłacenia badań lub zabiegu z własnej kieszeni.
Dzięki nowej ofercie CredoMedica ten wydatek na zdrowie nie musi być trudny
do udźwignięcia.

– Oczywiście, mamy np. podpisaną umowę
z Kliniką CERTUS (Poznań ul. Grunwaldzka
156), w której bezoperacyjnie - przy użyciu
NanoKnife - urządzenia do ablacji, czyli do
niszczenia guzów nowotworowych w obrębie
narządu, w którym się rozwijają, bez konieczności ich wycięcia. NanoKnife jest światową
nowością w leczeniu nowotworów zwłaszcza
trzustki, wątroby i prostaty. Urządzenie oparte
jest na technologii tzw. nieodwracalnej elektroporacji (Irreversible Electroporation, IRE).
Technologią tą mogą być leczeni pacjenci z potwierdzonym nieoperacyjnym nowotworem
trzustki, wątroby lub prostaty, niepoddającym się skutecznej chemioterapii lub radioterapii. Nieodwracalna elektroporacja (IRE) jest
nową nietermalną metodą ablacji, polegającą
na przepływie krótkich impulsów elektrycznych przez tkankę, powodujących powstanie
nieodwracalnych otworów w błonie komórkowej i zwiększenie jej przepuszczalności,
a w konsekwencji śmierć komórki. Następnie
martwe komórki usuwane są w sposób naturalny przez układ chłonny organizmu. Jest
to nowy sposób leczenia nowotworów. Do listopada 2012 wykonano na świecie 1350 procedur IRE: 705 w wątrobie, 231 w trzustce, 127
w prostacie, 71 w nerkach, 65 w płucach i 151
w innych lokalizacjach.

Nie trać zdrowia na czekanie!
O możliwościach skorzystania z ﬁnansowania usług medycznych rozmawiamy z Bożeną
Bartoszewicz, dyrektor projektu CredoMedica.
– W jaki sposób oferta CredoMedica umożliwia pozyskanie środków na sﬁnansowanie
niecierpiących zwłoki badań lub zabiegów
medycznych?
– Słowa Hipokratesa „Salus aegroti suprema
lex est” (dobro chorego najwyższym prawem
jest) są w naszym polskim systemie służby
zdrowia często zapominane, bo często zmusza się pacjentów do długiego oczekiwania na
wizytę u specjalisty, albo na konieczny zabieg
czy badanie diagnostyczne ﬁnansowane ze
środków NFZ. Teraz można uzyskać pomoc
w sﬁnansowaniu pilnej usługi medycznej
natychmiast, bez zastanawiania się nad grubością swojego portfela. Uzyskanie wsparcia
z naszej strony nie jest ani skomplikowane,
ani czasochłonne.
– Do kogo kierowana jest oferta i jakie udogodnienia zapewnia?
– Oferta skierowana jest do pacjentów, którzy
ze względów zdrowotnych powinni otrzymać
natychmiastową pomoc medyczną i paramedyczną, bez konieczności stania w kolejkach.
Jak również dla osób chcących zadbać o swój
wygląd. Pozyskanie środków na badanie
specjalistyczne czy zabieg odbywa się przy
minimum formalności, bez konieczności wychodzenia z domu. Zapewniamy także pomoc
konsultantów i dobór najkorzystniejszych
warunków spłaty kredytu.
– Czy oferta banku skierowana na leczenie
i kształtowanie zdrowego stylu życia jest w porównaniu do innych produktów ﬁnansowych
tania?
– Obowiązują dwa kryteria - wiekowe i dochodowe. Aby uzyskać kredyt, wiek kredytobiorcy nie może przekraczać 80 lat w dniu spłaty
ostatniej raty kredytu, przy możliwości jego
rozłożenia na okres od 6 do 60 miesięcznych
rat. Minimalna kwota pomocy wynosi 300 zł.
Nie jest wymagana wpłata własna, nie trzeba zarabiać kokosów. Wystarczy, że dochód
ubiegającego się o kredyt sięga kwoty 500 zł
miesięcznie (możliwe jest łączenie dochodów,
aby podwyższyć zdolność kredytową). Udzielamy kredyt na oświadczenie o dochodach do

16.000 zł na każdą dziedzinę medycyny, sprzęt
medyczny itp. co oznacza, że klient nie musi
przedstawiać zaświadczeń z zakładu pracy
o swoich dochodach. Kredytów w wysokości
od 30.000 zł do 200.000 zł udzielamy na okres
nawet do 120 miesięcy.
– Oferta CredoMedica skierowana jest jedynie
do indywidualnych pacjentów?
– Dedykujemy ją Klinikom, szpitalom, praktycznie - wszystkim placówkom medycznym.
Tym, które podejmą współpracę z nami, gwarantujemy dodatkowe przychody ze sprzedaży usług, które pacjenci sﬁnansują kredytem,
zapewniamy natychmiastowe pokrycie kosztów wykonanych zabiegów oraz ograniczenie
ryzyka utraty pacjenta, który w oczekiwaniu
na zebranie środków może skorzystać z oferty
innej placówki. Nasza oferta sprzyja również
tworzeniu trwałej relacji z pacjentami, postrzeganiu placówki jako przyjaznej pacjentom i godnej zaufania.
– Na czym polega ta współpraca?
– Placówka informuje pacjenta o możliwości
pokrycia kosztów leczenia środkami z kredytu poprzez udostępnienie ulotki lub wizytówki z kontaktem do CredoMedica. Pacjent bądź
placówka kontaktuje się z nami, wybierając
numer 733 000 778. Infolinia obecnie czynna jest od godz. 9-17 w każdy dzień tygodnia
oprócz sobót i niedziel. Natomiast od 1 kwietnia od godz. 8-20, od poniedziałku do piątku,
w soboty od 9-14. Po weryﬁkacji Pacjenta to
my kontaktujemy się z Pacjentem i dobiera-

my najkorzystniejsze warunki, i ustalamy
dogodne dla Zainteresowanego warunki spłat
kredytu. Pacjent może także wypełnić formularz kontaktowy, który znajduje się na stronie
placówki medycznej bądź poprzez wejście na
stronę: www. credomedica.pl. Umowę kredytową można podpisać w placówce medycznej
lub w obecności kuriera, który dostarczy ją do
domu. Po jej zwrotnym otrzymaniu przelewamy środki na leczenie do wskazanej placówki
medycznej.
– Jakie zabiegi i badania można sﬁnansować
przy pomocy CredoMedica?
– Praktycznie wszystkie, poczynając od stomatologicznych, poprzez okulistykę, laryngologię, chirurgię, ginekologię, położnictwo,
urologię, ortodoncję, bariatrę, ortopedię i inne,
ale nie tylko z dziedziny tzw. „klasycznej”
medycyny. Finansujemy także konsultacje
u lekarzy specjalistów, zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, rehabilitacji i diagnostykę.
Ponadto pobyty w szpitalu, sanatoriach, SPA,
na wczasach odchudzających lub farmie urody. Finansujemy przeszczepy włosów, zakupy
sprzętu w sklepach medycznych oraz u optyka. Nie zapomnieliśmy także o naszych przyjaciołach - ﬁnansujemy także zabiegi weterynaryjne.
Każdy pacjent może sﬁnansować swoje leczenie w dowolnej placówce na terenie całego
kraju. Wystarczy tylko, że nas o tym poinformuje poprzez zgłoszenie mailowe czy zgłosi
telefonicznie na naszą infolinię pod nr 733 000
778. Wówczas CredoMedica nawiąże współ-
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– Wybierając Państwa ofertę, o czym
warto pamiętać?
pracę z każdą wybraną przez pacjenta Placówką Medyczną i udzieli ﬁnansowania na każde
leczenie czy dowolny zabieg.
– Wskaże Pani lokalne placówki współpracujące w ramach projektu z CredoMedica
i w przybliżeniu określi wysokość rat na przykładowe zabiegi?
– Jest nią np. Specjalistyczny Szpital CDT Medicus oraz Medicus Uroda. Wśród zabiegów
szpitalnych objętych naszą ofertą są np.:
• wewnątrzżylna laseroterapia żylaków
kończyn dolnych EVLT (1 dorzecze) cena
od 3000 zł, rata ok. 80 zł
• leczenie chrapania metodą implantów
podniebiennych (Pillars) - cena od 2000
zł - rata ok. 53 zł
• uvulopalatofarynoplastyka (ang. UPPP)
z usunięciem migdałków podniebiennych w znieczuleniu ogólnym - cena
2800 zł - rata ok. 74 zł.
W Medicus Uroda naszą ofertą obejmujemy
np.
• powiększenie piersi - cena od 13000 zł,
rata ok. 320zł
• korekcja powiek górnych w cenie 4000 zł,
rata ok. 106 zł
• liposukcja - cena od 3000 zł, rata ok. 80 zł
Współpracujemy także z gabinetami stomatologicznymi: DENTICUS - dr Jolanty Blicharskiej (Lubin, ul. Szpakowa 9) i KORONA DENT
- dr Anny Kleszczyńskiej (Lubin, ul. Polna
23), które oferują ogromnie bogaty wachlarz
usług z zakresu stomatologii zachowawczej
jak i estetycznej. KORONA DENT rozpoczął

współpracę z CredoMedica w 2015 roku w ramach promowania oferty „Raty Na Zdrowie”.
Natomiast DENTICUS był jednym z pierwszych gabinetów, który rozpoczął współpracę
z CredoMedica w zakresie ﬁnansowania przez
Pacjentów kosztów leczenia na raty. Przykładowo wybielanie zębów w cenie 800 zł - rata
ok. 21 zł, zabieg dentystyczny na kwotę 1300 zł
rata ok. 34 zł, zabieg na kwotę 5000 zł rata ok
130 zł.
Dla ciężarnych pacjentek z naszego regionu
pozyskaliśmy ekskluzywną klinikę ginekologiczno-położniczą MEDFEMINĘ we Wrocławiu. Koszt porodu w MEDFEMINIE kształtuje
się w granicach 150 zł miesięcznie. Klinika
dysponuje najnowocześniejszą aparaturą medyczną, a pacjentka otoczona jest opieką medyczną na najwyższym poziomie. MEDFEMINA zapewnia pełne bezpieczeństwo matki
i dziecka także w przypadku powikłań poporodowych.
Również dzięki współpracy CredoMedica ze
Sklepem Medycznym pani Arletty Kieler (Lubin, ul. Polna 2B lok. 1) można uzyskać ﬁnansowanie w systemie ratalnym, bez obciążania domowego budżetu. Sklep specjalizuje się
w sprzedaży produktów medycznych renomowanych ﬁrm. Miesięczne raty szacunkowe zakupów medycznych np.:
• wózek inwalidzki ze stabilizatorem pleców i głowy, cena: 3000 zł - rata ok. 80 zł.
• materace przeciwodleżynowe z dodatkowym systemem osuszania od 1500 zł rata ok. 40 zł, a materace w cenie do 4000
zł - rata ok. 106 zł.

– Oferujemy bezpłatną i kompleksową pomoc
w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań
dostępnych na rynku. Jesteśmy instytucją
bankową, podlegamy pod nadzór Komisji
Nadzoru Finansowego, działamy według
ściśle określonych reguł i zasad. Mamy czołową pozycję na rynku kredytów ratalnych,
a w ofercie medycznej jesteśmy liderem.
Z powodzeniem działamy na polskim rynku
usług ﬁnansowych. Nasz zespół tworzą fachowcy z 20-letnim doświadczeniem w branży ﬁnansowej, co zapewnia Klientom obsługę
o najwyższym standardzie. Jako autoryzowany przedstawiciel Alior Banku staramy się
w pełni dopasować do możliwości i wymagań
Klientów.

– Dziękuję za rozmowę.
Uwaga: Przykładowe symulacje mają charakter
orientacyjny. Nie stanowią Oferty w rozumieniu art. 66&1 K.c.

CredoMedica

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9A
59-300 Lubin
Infolinia: 733 000 778
www.credomedica.pl
mail: info@credomedica.pl
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– Czy możliwe jest ratalne ﬁnansowanie nowatorskiej metody leczenia np.
w chorobie nowotworowej?

Poszukując pilnie lekarza specjalisty, nie raz słyszymy, że najbliższy wolny
termin dostępny jest za kilka miesięcy, a czasem nawet lat. Niestety, wiele
dolegliwości i schorzeń wymaga natychmiastowej reakcji, co niejednokrotnie
wiąże się z koniecznością opłacenia badań lub zabiegu z własnej kieszeni.
Dzięki nowej ofercie CredoMedica ten wydatek na zdrowie nie musi być trudny
do udźwignięcia.

– Oczywiście, mamy np. podpisaną umowę
z Kliniką CERTUS (Poznań ul. Grunwaldzka
156), w której bezoperacyjnie - przy użyciu
NanoKnife - urządzenia do ablacji, czyli do
niszczenia guzów nowotworowych w obrębie
narządu, w którym się rozwijają, bez konieczności ich wycięcia. NanoKnife jest światową
nowością w leczeniu nowotworów zwłaszcza
trzustki, wątroby i prostaty. Urządzenie oparte
jest na technologii tzw. nieodwracalnej elektroporacji (Irreversible Electroporation, IRE).
Technologią tą mogą być leczeni pacjenci z potwierdzonym nieoperacyjnym nowotworem
trzustki, wątroby lub prostaty, niepoddającym się skutecznej chemioterapii lub radioterapii. Nieodwracalna elektroporacja (IRE) jest
nową nietermalną metodą ablacji, polegającą
na przepływie krótkich impulsów elektrycznych przez tkankę, powodujących powstanie
nieodwracalnych otworów w błonie komórkowej i zwiększenie jej przepuszczalności,
a w konsekwencji śmierć komórki. Następnie
martwe komórki usuwane są w sposób naturalny przez układ chłonny organizmu. Jest
to nowy sposób leczenia nowotworów. Do listopada 2012 wykonano na świecie 1350 procedur IRE: 705 w wątrobie, 231 w trzustce, 127
w prostacie, 71 w nerkach, 65 w płucach i 151
w innych lokalizacjach.

Nie trać zdrowia na czekanie!
O możliwościach skorzystania z ﬁnansowania usług medycznych rozmawiamy z Bożeną
Bartoszewicz, dyrektor projektu CredoMedica.
– W jaki sposób oferta CredoMedica umożliwia pozyskanie środków na sﬁnansowanie
niecierpiących zwłoki badań lub zabiegów
medycznych?
– Słowa Hipokratesa „Salus aegroti suprema
lex est” (dobro chorego najwyższym prawem
jest) są w naszym polskim systemie służby
zdrowia często zapominane, bo często zmusza się pacjentów do długiego oczekiwania na
wizytę u specjalisty, albo na konieczny zabieg
czy badanie diagnostyczne ﬁnansowane ze
środków NFZ. Teraz można uzyskać pomoc
w sﬁnansowaniu pilnej usługi medycznej
natychmiast, bez zastanawiania się nad grubością swojego portfela. Uzyskanie wsparcia
z naszej strony nie jest ani skomplikowane,
ani czasochłonne.
– Do kogo kierowana jest oferta i jakie udogodnienia zapewnia?
– Oferta skierowana jest do pacjentów, którzy
ze względów zdrowotnych powinni otrzymać
natychmiastową pomoc medyczną i paramedyczną, bez konieczności stania w kolejkach.
Jak również dla osób chcących zadbać o swój
wygląd. Pozyskanie środków na badanie
specjalistyczne czy zabieg odbywa się przy
minimum formalności, bez konieczności wychodzenia z domu. Zapewniamy także pomoc
konsultantów i dobór najkorzystniejszych
warunków spłaty kredytu.
– Czy oferta banku skierowana na leczenie
i kształtowanie zdrowego stylu życia jest w porównaniu do innych produktów ﬁnansowych
tania?
– Obowiązują dwa kryteria - wiekowe i dochodowe. Aby uzyskać kredyt, wiek kredytobiorcy nie może przekraczać 80 lat w dniu spłaty
ostatniej raty kredytu, przy możliwości jego
rozłożenia na okres od 6 do 60 miesięcznych
rat. Minimalna kwota pomocy wynosi 300 zł.
Nie jest wymagana wpłata własna, nie trzeba zarabiać kokosów. Wystarczy, że dochód
ubiegającego się o kredyt sięga kwoty 500 zł
miesięcznie (możliwe jest łączenie dochodów,
aby podwyższyć zdolność kredytową). Udzielamy kredyt na oświadczenie o dochodach do

16.000 zł na każdą dziedzinę medycyny, sprzęt
medyczny itp. co oznacza, że klient nie musi
przedstawiać zaświadczeń z zakładu pracy
o swoich dochodach. Kredytów w wysokości
od 30.000 zł do 200.000 zł udzielamy na okres
nawet do 120 miesięcy.
– Oferta CredoMedica skierowana jest jedynie
do indywidualnych pacjentów?
– Dedykujemy ją Klinikom, szpitalom, praktycznie - wszystkim placówkom medycznym.
Tym, które podejmą współpracę z nami, gwarantujemy dodatkowe przychody ze sprzedaży usług, które pacjenci sﬁnansują kredytem,
zapewniamy natychmiastowe pokrycie kosztów wykonanych zabiegów oraz ograniczenie
ryzyka utraty pacjenta, który w oczekiwaniu
na zebranie środków może skorzystać z oferty
innej placówki. Nasza oferta sprzyja również
tworzeniu trwałej relacji z pacjentami, postrzeganiu placówki jako przyjaznej pacjentom i godnej zaufania.
– Na czym polega ta współpraca?
– Placówka informuje pacjenta o możliwości
pokrycia kosztów leczenia środkami z kredytu poprzez udostępnienie ulotki lub wizytówki z kontaktem do CredoMedica. Pacjent bądź
placówka kontaktuje się z nami, wybierając
numer 733 000 778. Infolinia obecnie czynna jest od godz. 9-17 w każdy dzień tygodnia
oprócz sobót i niedziel. Natomiast od 1 kwietnia od godz. 8-20, od poniedziałku do piątku,
w soboty od 9-14. Po weryﬁkacji Pacjenta to
my kontaktujemy się z Pacjentem i dobiera-
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my najkorzystniejsze warunki, i ustalamy
dogodne dla Zainteresowanego warunki spłat
kredytu. Pacjent może także wypełnić formularz kontaktowy, który znajduje się na stronie
placówki medycznej bądź poprzez wejście na
stronę: www. credomedica.pl. Umowę kredytową można podpisać w placówce medycznej
lub w obecności kuriera, który dostarczy ją do
domu. Po jej zwrotnym otrzymaniu przelewamy środki na leczenie do wskazanej placówki
medycznej.
– Jakie zabiegi i badania można sﬁnansować
przy pomocy CredoMedica?
– Praktycznie wszystkie, poczynając od stomatologicznych, poprzez okulistykę, laryngologię, chirurgię, ginekologię, położnictwo,
urologię, ortodoncję, bariatrę, ortopedię i inne,
ale nie tylko z dziedziny tzw. „klasycznej”
medycyny. Finansujemy także konsultacje
u lekarzy specjalistów, zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, rehabilitacji i diagnostykę.
Ponadto pobyty w szpitalu, sanatoriach, SPA,
na wczasach odchudzających lub farmie urody. Finansujemy przeszczepy włosów, zakupy
sprzętu w sklepach medycznych oraz u optyka. Nie zapomnieliśmy także o naszych przyjaciołach - ﬁnansujemy także zabiegi weterynaryjne.
Każdy pacjent może sﬁnansować swoje leczenie w dowolnej placówce na terenie całego
kraju. Wystarczy tylko, że nas o tym poinformuje poprzez zgłoszenie mailowe czy zgłosi
telefonicznie na naszą infolinię pod nr 733 000
778. Wówczas CredoMedica nawiąże współ-

– Wybierając Państwa ofertę, o czym
warto pamiętać?
pracę z każdą wybraną przez pacjenta Placówką Medyczną i udzieli ﬁnansowania na każde
leczenie czy dowolny zabieg.
– Wskaże Pani lokalne placówki współpracujące w ramach projektu z CredoMedica
i w przybliżeniu określi wysokość rat na przykładowe zabiegi?
– Jest nią np. Specjalistyczny Szpital CDT Medicus oraz Medicus Uroda. Wśród zabiegów
szpitalnych objętych naszą ofertą są np.:
• wewnątrzżylna laseroterapia żylaków
kończyn dolnych EVLT (1 dorzecze) cena
od 3000 zł, rata ok. 80 zł
• leczenie chrapania metodą implantów
podniebiennych (Pillars) - cena od 2000
zł - rata ok. 53 zł
• uvulopalatofarynoplastyka (ang. UPPP)
z usunięciem migdałków podniebiennych w znieczuleniu ogólnym - cena
2800 zł - rata ok. 74 zł.
W Medicus Uroda naszą ofertą obejmujemy
np.
• powiększenie piersi - cena od 13000 zł,
rata ok. 320zł
• korekcja powiek górnych w cenie 4000 zł,
rata ok. 106 zł
• liposukcja - cena od 3000 zł, rata ok. 80 zł
Współpracujemy także z gabinetami stomatologicznymi: DENTICUS - dr Jolanty Blicharskiej (Lubin, ul. Szpakowa 9) i KORONA DENT
- dr Anny Kleszczyńskiej (Lubin, ul. Polna
23), które oferują ogromnie bogaty wachlarz
usług z zakresu stomatologii zachowawczej
jak i estetycznej. KORONA DENT rozpoczął

współpracę z CredoMedica w 2015 roku w ramach promowania oferty „Raty Na Zdrowie”.
Natomiast DENTICUS był jednym z pierwszych gabinetów, który rozpoczął współpracę
z CredoMedica w zakresie ﬁnansowania przez
Pacjentów kosztów leczenia na raty. Przykładowo wybielanie zębów w cenie 800 zł - rata
ok. 21 zł, zabieg dentystyczny na kwotę 1300 zł
rata ok. 34 zł, zabieg na kwotę 5000 zł rata ok
130 zł.
Dla ciężarnych pacjentek z naszego regionu
pozyskaliśmy ekskluzywną klinikę ginekologiczno-położniczą MEDFEMINĘ we Wrocławiu. Koszt porodu w MEDFEMINIE kształtuje
się w granicach 150 zł miesięcznie. Klinika
dysponuje najnowocześniejszą aparaturą medyczną, a pacjentka otoczona jest opieką medyczną na najwyższym poziomie. MEDFEMINA zapewnia pełne bezpieczeństwo matki
i dziecka także w przypadku powikłań poporodowych.
Również dzięki współpracy CredoMedica ze
Sklepem Medycznym pani Arletty Kieler (Lubin, ul. Polna 2B lok. 1) można uzyskać ﬁnansowanie w systemie ratalnym, bez obciążania domowego budżetu. Sklep specjalizuje się
w sprzedaży produktów medycznych renomowanych ﬁrm. Miesięczne raty szacunkowe zakupów medycznych np.:
• wózek inwalidzki ze stabilizatorem pleców i głowy, cena: 3000 zł - rata ok. 80 zł.
• materace przeciwodleżynowe z dodatkowym systemem osuszania od 1500 zł rata ok. 40 zł, a materace w cenie do 4000
zł - rata ok. 106 zł.

– Oferujemy bezpłatną i kompleksową pomoc
w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań
dostępnych na rynku. Jesteśmy instytucją
bankową, podlegamy pod nadzór Komisji
Nadzoru Finansowego, działamy według
ściśle określonych reguł i zasad. Mamy czołową pozycję na rynku kredytów ratalnych,
a w ofercie medycznej jesteśmy liderem.
Z powodzeniem działamy na polskim rynku
usług ﬁnansowych. Nasz zespół tworzą fachowcy z 20-letnim doświadczeniem w branży ﬁnansowej, co zapewnia Klientom obsługę
o najwyższym standardzie. Jako autoryzowany przedstawiciel Alior Banku staramy się
w pełni dopasować do możliwości i wymagań
Klientów.

– Dziękuję za rozmowę.
Uwaga: Przykładowe symulacje mają charakter
orientacyjny. Nie stanowią Oferty w rozumieniu art. 66&1 K.c.
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