ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO-Handelskonto
Kreditgivarens exemplar
Kreditgivare
Gatuadress

Postnr och postadress

PayEx Sverige AB

S:t Hansplan 1

621 88 Visby

Organisationsnummer

Telefonnummer:

E-postadress:

556735-5671

0498 - 20 15 20

apotekskonto@payex.com

Personnummer sökande (kontohavare)
Kontohavarens förnamn

_
Sätt även X om fakturaadress är
samma som folkbokföringsadress.

Kontohavarens gatu/boxadress

Kontohavarens efternamn

Kontohavarens postnummer och ort

Fakturaadress (Fylls i om avier ska gå till annan adress än kontohavarens, tex till god man).

Ansökan avser kredit vid inköp av varor som inköpts på apotek som är anslutet till PayEx apotekskonto. För att beviljas kredit ska sökanden uppfylla
de krav som är uppräknade i allmänna villkor punkt 2.

Avtalshandlingar och ångerrätt
Om apotekskonto beviljas av PayEx anses avtal ingånget från och med den dag då sökanden undertecknat denna ansökan. Kreditavtalet består av
de uppgifter som anges på denna sida och PayEx vid var tid gällande allmänna villkor för apotekskonto. De villkor som gäller vid tecknandet (villkor
per 2016-11-16) har bifogats ansökan. Avtalet löper tills vidare och upphör på sätt som sägs i allmänna villkor punkt 17. Innan avtal ingåtts har
kontohavaren mottagit förhandsinformation om krediten i formuläret Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.
Kontohavaren har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Kontohavare som ångrar sig ska meddela PayEx och senast
30 dagar därefter betala in obetalt kreditbelopp och förfallen ränta. Har kontohavaren hunnit betala uppläggningsavgift och/eller aviseringsavgift
återbetalar PayEx dessa inom 30 dagar efter att PayEx mottagit kontohavarens meddelande.

Kreditvillkor mm
Maximalt kreditbelopp är för närvarande 4.000 kronor. Efter särskild överenskommelse mellan PayEx och Kontohavaren kan maximalt kreditbelopp
ändras. Avisering sker månadsvis, när det finns en skuld på kontot. Avierna förfaller till betalning i slutet av månaden.
Kreditbeloppet amorteras varje månad med lägst 1/12 av det belopp som motsvarar högkostnadsskyddet, enligt lag (2002:160) om läkemedelsförmåner med mera. Per den 1 januari 2012 är högkostnadsskyddet 2.200 kronor och lägsta amortering per månad blir då 183 kronor. Om
kreditbeloppet är lägre än 1/12 av högkostnadsskyddet betalas det i sin helhet.
Uppläggningsavgift utgår med för närvarande 129 kronor. Uppläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas samtidigt som den första
amorteringen. Aviseringsavgift utgår med för närvarande 14 kronor per avi om betalning sker via autogiro och 19 kronor per avi om betalning sker
på annat sätt. Ränta kan utgå på obetalt kapitalbelopp. För närvarande är räntan 0% per år.
Kontohavaren har alltid rätt att betala skulden i förtid och kan också be PayEx att utan kostnad få en sammanställning som visar när utestående
kapital, ränta och avgifter ska betalas.
Vid försenad/utebliven betalning utgår dröjsmålsränta med referensränta + 8 % på förfallet kreditbelopp, påminnelseavgift och inkassoavgift med de
belopp som anges i 4 § i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm, eller annan motsvarande lag som kan komma att ersätta denna,
och kostnader för att fordran måste drivas vid kronofogdemyndighet eller domstol. PayEx kan också ha rätt att säga upp krediten till betalning i förtid
och att stoppa ny kredit, samt säga upp avtalet.
Avgifter och ränta kan ändras på sätt som står i allmänna villkor punkt 4 och 5.
Exempel effektiv ränta och sammanlagt belopp att betala
Om en räntefri kredit på 4.000 kronor betalas på 12 månader med en uppläggningsavgift på 129 kronor och 12 aviseringsavgifter på 19 kronor blir
den effektiva räntan 18,29 % per år och det totala belopp som betalas 4.357 kronor.
Reklamationer, klagomål och tvister
För reklamation som gäller den inköpta varan/läkemedlet som debiterats apotekskontot hänvisas i första hand till säljande apotek. Kontohavaren
kan göra samma invändningar mot PayEx krav på betalning gällande inköpet som han/hon kan göra mot säljande apotek.
Vid klagomål som gäller PayEx hantering av kredit kan kontohavaren kontakta PayEx be att klagomålsansvarig ser på ärendet. Vid tvister kan
kontohavaren vända sig till kommunal konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå för råd eller vända sig till allmänna
reklamationsnämnden eller tingsrätt för att få tvisten prövad.
Jag försäkrar att de uppgifter som jag lämnat ovan är riktiga och fullständiga. Jag är medveten om att ansökan föranleder sedvanlig kreditprövning,
vilket bland annat innebär att PayEx inhämtar kreditupplysning. Jag har tagit del av villkoren ovan och av PayEx allmänna villkor för apotekskonto och
har mottagit en kopia av avtalet. Jag godkänner villkoren utan ändringar och åtar mig att följa dessa.

Ort och datum

Sökandens namnteckning

Namnförtydligande

______________________

________________________________

______________________
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