
                

        

                

Apteekeille räätälöity  
rahoituskonsepti  
– avain menestyksekkääseen  
apteekkiliiketoimintaan

Kuinka paljon apteekkisi päivittäinen toiminta helpottui-
si,  jos Kela-korvausten tilitys nopeutuisi viikko- tai jopa 
päivätasolle nykyisen usean viikon sijaan? Noja Rahoituk-
sen apteekeille räätälöimä rahoituskonsepti mahdollistaa 
tämän varmasti ja turvallisesti.  
Kelakorvausten etuaikaisen tilityksen tarkoituksena 
on tukea arjen toimintaa, helpottaa kassanhallintaa ja 
vähentää maksuvalmiusriskiä. Nopeampi kassan kierto 
myös mahdollistaa määräaikaisen hinnan laskun  
hyödyntämisen lääkevalmisteiden osalta ja määrä- 
alennusten hyödyntämisen rohdoskaupan osalta.

PALVELUN TUOMAT EDUT: 
• Kassanhallinta helpottuu
• Tasoitat apteekkisi kausivaihteluita
• Voit hyödyntää määräaikaiset hinnan laskut  

ja määräalennukset
• Maksuvalmius säilyy myös kalliiden lääkeostojen osalta
• Pääset keskittymään rauhassa ydinliiketoimintaasi
• Rahoitukseen ei vaadita reaalivakuutta,  

Kelasaatavat toimivat vakuutena

Palvelun käyttöönotto  
on erittäin helppoa  
ja nopeaa
Nojan rahoituskonsepti toimii helposti ja yksinkertai-
sesti. Rahoitussopimuksen solmimisen ja hyväksytyn 
luottopäätöksen jälkeen, toimitat vain sähköpostitse 
apteekkijärjestelmästäsi myyntilaskuluettelon Kelan 
laskutuksesta meille. Tämän jälkeen rahoitamme  
valitsemasi rahoitusasteen mukaan Kelasaatavat  
ennakkoon sinulle. Noja Rahoitus muodostaa  
rahoitetuista eristä laskut, jotka erääntyvät seuraavan 
kuun 12. päivä kun Kela maksaa tilityksen apteekillesi. 

Kokeile palveluamme, räätälöidään yhdessä juuri  
sinun tarpeeseesi sopiva ratkaisu.
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Apteekki- 
järjestelmäsi  
myyntilaskuluettelo 
Noja Rahoitukselle

Rahoitettujen erien 
takaisinmaksu Nojan 
lähettämän laskun 
perusteella. 

Noja Rahoitus – vauhtia 
kasvuun, vakautta  
kassavirtaan
Noja Rahoitus on laskurahoituksen kotimainen  
ammattilainen, joka turvaa yritysten päivittäistä liike- 
toimintaa kassavirtaa vakauttamalla. Samalla luomme  
yrityksille mahdollisuuksia rakentaa pitkäjänteistä  
kasvua kohti tulevaisuutta. Toimimme valtakunnalli-
sesti yhteistyössä Säästöpankin ja Lähi-Tapiolan kanssa. 
Olemme myös Suomen ainoana rahoitusyhtiönä  
Finnveran luotettu yhteistyökumppani.  
Meille liiketoiminta on ennen kaikkea ihmisten  
välistä luottamuksellista toimintaa. Haluamme että 
meidät tunnetaan Pohjolan monipuolisimpana lasku-
rahoitusyhtiönä, joka tarjoaa parasta henkilökohtaista 
palvelua. Aito asiakaskeskeisyys on toimintamme  
perusta; meillä on tutkitusti markkinoiden tyytyväisim-
mät asiakkaat.

Huom! Kelasaatavat toimivat myös jopa 3 kk käyttöpääomalainan 
vakuutena. Saat meiltä siis tarvittaessa usealle kuukaudelle lainan, jonka 
avulla tasoitat kausivaihteluita ja pystyt rahoittamaan isommatkin ostot.
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