Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
1 Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress
Telefon
E-post

PayEx Sverige AB, 556735-5671
S:t Hansplan 1, 621 88 Visby
0498-20 15 20 kontokredit@payex.com

2 Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Kontokredit som löper tills vidare. Krediten kan
utnyttjas vid inköp av läkemedel och andra varor
som kredittagaren gör på apotek som samarbetar
med PayEx.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Maximal kreditgräns beror på vilket slag av kontokredit kredittagaren valt och är för närvarande 2.250
kronor eller 4.000 kronor.

Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Kreditutrymme utnyttjas när Kredittagaren begär att
ett inköp ska debiteras den kontokredit han/hon har
hos PayEx enligt ett gällande kreditavtal.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet löper tills vidare och upphör efter uppsägning. Avtalet upphör automatiskt om kontokrediten inte nyttjas för nya inköp inom 24 månader.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken
ordning dessa ska fördelas

Du måste betala följande:
Kreditbelopp amorteras varje månad med lägst 1/12
av vid var tid gällande högkostnadsskydd enligt lag
2002:160 om läkemedelsförmåner mm. Per den 1
januari 2018 är högkostnadsskyddet 2.250 kronor
och lägsta månadsamortering 188 kronor. Första
amortering görs antingen samma månad eller månaden efter den då kredit ges. Förfallodag är i slutet
av varje månad.
Ränta kan tas ut på obetalt kapitalbelopp. För närvarande är räntan 0 %. Eventuell ränta betalas månadsvis samtidigt som amorteringar görs.
Uppläggningsavgift om för närvarande 129 kronor,
tas ut för den kontokredit som benämns Handelskonto. Uppläggningsavgiften är en engångskostnad
som betalas samtidigt som den första månadens
amortering.
Aviseringsavgift tas ut med 14 kronor per avi om
betalning sker via autogiro och 19 kronor per avi om
betalning sker på annat sätt. Aviseringsavgift betalas
samtidigt som amorteringen görs.
Inbetalade belopp bokförs först mot upplupna avgifter, därefter mot upplupen ränta och sist mot kreditbelopp.

Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.

Vid en kredit på 4000 som betalas på 22 månader
med en uppläggningsavgift på 129 kronor, 22 aviavgifter på 19 kronor och 0 % i ränta betalas totalt
4.547 kronor.
Vid en kredit på 2.250 kronor som betalas via autogiro på 12 månader, med 12 aviavgifter på 14 kronor
och 0 % i ränta betalas totalt 2.418 kronor.
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3 Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor
som gäller för kreditavtalet

Räntan är rak och betalas månadsvis på utestående
kapitalbelopp. För närvarande är räntan dock 0 %.

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva
räntan av det samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att
jämföra olika erbjudanden.

Om en räntefri kredit på 4.000 kronor betalas på 12
månader, med en uppläggningsavgift på 129 kronor
och 12 aviavgifter på 19 kronor blir den effektiva
räntan 18,29 % per år.
Om en räntefri kredit på 2.250 kronor betalas på 12
månader med en uppläggningsavgift på 0 kronor och
12 aviavgifter på 19 kronor blir den effektiva räntan
19,86% per år.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den
enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att
ingå avtal om en försäkring som säkrar krediten,
eller någon annan kompletterande tjänst?
Kostnader i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser
(t ex tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till
att erhålla kredit.

Nej.
Vid uteblivna/försenade betalningar debiteras
dröjsmålsränta på förfallet kapitalbelopp enligt vid
var tid gällande referensränta + 8 %. Dessutom
debiteras ersättning för påminnelse med för närvarande 60 kronor och för inkassokrav med 180 kronor. Om fordran måste drivas vid kronofogdemyndighet eller domstol debiteras även kostnader för
detta.

4 Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Ja

Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid
när som helst.

Kreditgivaren har inte rätt till kompensation vid förtidsbetalning

Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en
sökning i en databas måste kreditgivaren genast och
kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen.
Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller
strider mot allmän ordning och säkerhet.

Kreditprövning kommer att ske innan kredit beviljas.
Bland annat kommer en kreditförfrågan göras hos ett
kreditupplysningsföretag. En kopia av kreditupplysningen skickas hem till kredittagaren.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia
av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse
är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för
begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

Konsumenten kan kontakta PayEx Sverige AB
för utkast. Kontaktuppgifter finns under punkt 1.

I tillämpliga fall:
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna
som uppkommit innan avtalet ingåtts

Denna information gäller en vecka från det att PayEx
tillställt konsumenten förhandsinformationen. Om
avtal ingås inom denna tid ersätts informationen av
dokumentationen i avtalet.

5 Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a)

Beträffande kreditgivaren

Registrering
Den berörda tillsynsmyndigheten
b)

PayEx Sverige AB är registrerad i det svenska
Bo- lagsverkets register under org nr 5567355671
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm

Beträffande kreditavtalet

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet

Kreditgivaren har säte i Sverige och avtal ingås bara
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och/eller behörig domstol

med kredittagare som har hemvist i Sverige. Svensk
lag är tillämplig och svensk domstol är behörig att
pröva tvisten.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska och
kommunikation sker på svenska

c)

Beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol

Vid klagomål kan Kredittagaren kontakta PayEx
Sverige AB och be att klagomålet behandlas av klagomålsansvarig. Kontaktuppgifter finns under punkt
1. Rådgivning kan ges av de kommunala konsumentvägledarna eller konsumenternas bank- och
finansbyrå (www.konsumenternas.se). Tvister kan
prövas av allmänna reklamationsnämnden
(www.arn.se).
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