O SPÓŁCE
Medical Finance Group S.A. to warszawska spółka oferująca pierwszy w Polsce system finansowania
i płatności ratalnych za usługi medyczne świadczone przez ponad 6 000 placówek współpracujących tj.
gabinety, szpitale i kliniki. Funkcjonuje na rynku od 2010 r. początkowo pod nazwą Ratalnie.com, a od
2014 roku jako MFG. Jest właścicielem marek MediRaty, MediLine i MedKarta.
MFG SA prowadzi działalność na rynku polskim, działając w dwóch obszarach rynku: klienta
indywidualnego oraz lekarzy prowadzących praktykę.
W

pierwszym

obszarze

MFG

SA

oferuje

osobom

fizycznym

pożyczki

konsumenckie

z przeznaczeniem na pokrycie szeroko rozumianych usług stomatologicznych, medycznych i
estetycznych (health&beauty). Klienci pozyskiwani są w oparciu o stacjonarną sieć ponad 6 000
współpracujących gabinetów, klinik i szpitali, usługodawców, takich jak: Medicover, LUX MED, Enel
Med, Carolina Medical Center, Klinika Ambroziak oraz marketing internetowy. W ramach usługi pacjenci
mogą skorzystać m.in. z usług specjalistów w dziedzinach: stomatologii, chirurgii plastycznej, medycyny
estetycznej, ortopedii, rehabilitacji, okulistyki, laryngologii, bariatrii, ginekologii, urologii, optyki,
diagnostyki/genetyki, flebologii, weterynarii oraz innych. Z usługi MediRaty mogą także skorzystać
klienci chcący w ten sposób sfinansować szkolenia specjalistyczne czy zakup sprzętu medycznego.
W drugim obszarze MFG SA oferuje lekarzom mającym praktykę lekarską, pożyczki gotówkowe na
cele związane z prowadzoną działalnością. Klienci pozyskiwani są w oparciu o przedstawicieli
regionalnych oraz zewnętrznych dystrybutorów produktów kredytowych.

KLIENCI/ODBIORCY USŁUG
W zakresie leczenia i zabiegów po usługi spółki częściej sięgają kobiety. W 2017 roku stanowiły
one
72% wszystkich pożyczkobiorców. Mężczyźni, mimo że w ogólnej mniejszości, częściej sięgają po
pożyczki o 15% wyższe niż kobiety. W ciągu ostatnich dwóch lat spółka zaobserwowała istotny wzrost
ogólnej liczby udzielonych kredytów. W 2017 r. zostało ich udzielonych aż o 37% więcej. Średnia kwota
pożyczki oscyluje wokół 5 tys. zł a dominującym przeznaczeniem pożyczki są usługi stomatologiczne.
Z usług spółki korzystają także lekarze inwestujący w rozwój swoich gabinetów. Są to zarówno
mężczyźni jak i kobiety. W tym obszarze spółka notuje systematyczny wzrost ogólnej liczby udzielonych
pożyczek.

SKŁAD ZARZĄDU
Krzysztof Sokalski, Prezes Zarządu – Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 14 lat
związany z rynkiem finansowym w Polsce. Pełnił funkcje w zarządzie i radach nadzorczych spółek
sektora finansowego. Jako członek zarządu był odpowiedzialny za dystrybucję produktów finansowych,
wdrażał nowe linie produktowe, zarządzał kilkusetosobowymi zespołami sprzedaży, budował nowe
biznesy w ramach grupy finansowej. Doświadczony menadżer, którego motywacją jest rozwijanie
współpracowników i siebie.
Jakub Czarzasty, Wiceprezes Zarządu – Z wykształcenia jest prawnikiem specjalizującym się w prawie
cywilnym i handlowym. Absolwent studiów managerskich MBA Executive w Instytucie Nauk
Ekonomicznych PAN oraz Vienna Institute for International Economic. Od 10 lat związany z rynkiem
finansowym i ubezpieczeniowym, był odpowiedzialny za wdrażanie nowych produktów kredytowych,
inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Ponad wszystko ceni ludzi, z którymi na co dzień może realizować
powierzone mu zadania.
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