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Banka CREDITAS rozšiřuje své portfolio, koupila leasingovou společnost 
Ekorent  

 

Banka CREDITAS neustále roste, zavádí nové produkty a orientuje se na další segmenty. Nově teď 
rozšířila své působení v oblasti SME díky akvizici společnosti Ekorent, která poskytuje úvěry a 
leasingové financování soukromým lékařům. Ekorent se na českém trhu pohybuje přes 25 let. Za 
dobu svého působení svým klientům profinancoval investice přesahující 5 miliard korun. Celková 
bilanční suma společnosti Ekorent aktuálně dosahuje 800 milionů korun. 

„V rámci naší obchodní strategie chceme posílit úvěrovou angažovanost v segmentu SME, proto jsme využili 
příležitost k akvizici. U společnosti Ekorent nám vyhovuje její oborová orientace na zdravotnictví. Sledujeme 
také možnosti realizace synergických efektů, a to zejména v oblasti prodeje dalších bankovních služeb 
včetně hypoték a získávání kontaktů na nové potenciální bonitní a perspektivní klienty,“ říká Vladimír Hořejší, 
předseda představenstva Banky CREDITAS. 
 
Ekorent, spol. s.r.o. je poskytovatelem úvěrů a leasingového financování pro segment soukromého 
zdravotnictví. Na českém trhu působí od roku 1992 a za dobu svého působení uzavřel přes 12 tisíc 
leasingových a úvěrových smluv. Svým klientům profinancoval investice za více než 5 mld. Kč. Ekorent 
poskytuje financování výhradně fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám, které spadají do 
kategorie SME. Financuje jak zavedená zdravotnická zařízení, tak začínající lékaře bez vlastní podnikatelské 
historie.  
 
„Těšíme se na spolupráci s CREDITAS. Zařazením do silné investiční skupiny získáváme potenciál pro další 
dynamický růst. Nadále chceme stavět především na poskytování kvalitních služeb našim klientům a dále je 
pro ně rozvíjet. V co největší míře chceme také využívat synergických efektů, které ze spojení vyplývají. 
Především v oblasti financování nemovitostí vnímám nové příležitosti, které jsme dosud klientům nemohli 
nabídnout,“ říká Petr Harcuba, jednatel společnosti Ekorent.  

Smysluplnost zaměření na financování lékařů potvrzuje i pohled zdravotních pojišťoven. „Úvěrové 
financování je důležité například pro začínající lékaře. Hlavně v některých příhraničních oblastech a menších 
městech existuje značná poptávka po nových zubních a gynekologických ordinacích nebo ordinacích 
praktických lékařů či lékáren, přičemž jejich zřízení je poměrně nákladná věc. Výjimečně na ně přispěje i 
obec a vznik nových ordinací v nedostatečně pokrytých oblastech vítají i zdravotní pojišťovny,“ říká Ladislav 
Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR. 
 
 
Kontakt pro média: e-mail: pr@creditas.cz 

INFORMACE O BANCE CREDITAS: 
CREDITAS působí na finančním trhu už 24 let. Banka CREDITAS se zaměřuje především na nadstandardní zhodnocení úspor pro retail, pro firmy 
pak nabízí na míru šité úvěry a bezkonkurenční devizové konverze. Jako jedna z prvních spustila API a připojila do svého internetového bankovnictví 
účty dalších bank. Jako první v Česku spustila multibankovní aplikaci Richee. V současné době má banka přes 110 tisíc klientů a bilanční sumu 
převyšující 66 mld. Kč. Banka CREDITAS je součástí investiční skupiny CREDITAS. 
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