Delbetala dina
inköp med PayEx
Apotekskonto.

Delbetala allt från
förmånsberättigade
läkemedel till receptfritt.
Med PayEx Apotekskonto kan du handla läkemedel
och apoteksvaror hos alla apotek som är anslutna till
tjänsten. Du kan välja mellan två olika kontotyper:
• Förmånsläkemedelskonto – köputrymme 2200 kr
• Handelskonto – köputrymme 4000 kr
Båda kontona ger dig möjlighet att delbetala. Med
Förmånsläkemedelskonto kan du delbetala dina
receptbelagda inköp. Med Handelskontots högre
köputrymme kan du dessutom välja att delbetala till
exempel huvudvärkstabletter, solkräm och annat som
är receptfritt – även om du uppnått gränsen för
förmånsberättigade läkemedel.

Vad kostar det?
Både Förmånsläkemedelskontot och Handelskontot
är räntefritt, men det tillkommer en aviseringsavgift
på 19 kr (14 kr vid autogiro) för varje avisering och
kontoutdrag som vi skickar. För Handelskonto
tillkommer även en uppläggningsavgift på 129 kr.

Välj om du vill delbetala

I mitten av varje månad får du en avi med den skuld
du har på kontot. Du kan välja att betala hela skulden
eller att dela upp betalningen. Lägsta belopp att betala
är 183 kr per månad plus aviseringsavgift.

Så här fungerar det.

1. Ansök om PayEx Apoteks-

konto på ditt apotek. Du får
besked direkt.

2. Du har nu öppnat ett Apoteks-

konto med köputrymme på
2 200 alternativt 4 000 kr.
Du kan börja handla direkt.
Det kostar givetvis ingenting
förrän du nyttjar det.*

3. Du får en månadsavisering
och kan välja om du vill
betala hela summan eller
dela upp betalningen.

*

Vid val av Förmånsläkemedelskonto är kostnaden 0 kr före nyttjande av konto.
Vid val av Handelskonto debiteras uppläggningsavgiften om 129 kr efter godkänd ansökan.

Här gäller
PayEx Apotekskonto.

Följande apotekskedjor är anslutna till tjänsten:

Apotek Hjärtat
Apoteksgruppen
LloydsApotek
Kronans Apotek
Apotekstjänst
Svensk Dos
Ett flertal fristående apotek

Frågor
och svar
Vem kan ansöka om att
teckna PayEx Apotekskonto?
PayEx Apotekskonto kan beviljas för alla personer som är
bosatta i Sverige, har en adress registrerad hos folkbokföringen
och är över 18 år.

Hur ansöker jag om PayEx Apotekskonto?
Du ansöker om PayEx Apotekskonto på ditt apotek. Apotekspersonalen kontrollerar din identitet, gör en kreditprövning och
skriver ut en kopia på avtalet.

Det finns två olika Apotekskonton,
men vad är skillnaden?
Du kan ansöka om ett Förmånsläkemedelskonto, med ett köputrymme på 2 200 kr, eller ett Handelskonto, med ett köputrymme
på 4 000 kr. Förmånsläkemedelskontot är avsett för inköp av förmånsberättigade läkemedel. Handelskontot kan användas för inköp
av både förmånsberättigade läkemedel och övriga apoteksvaror.

Hur gör jag om jag har ett PayEx Apotekskonto och
vill att någon annan hämtar ut mina läkemedel?
Du behöver skriva en fullmakt, där det framgår att ombudet får hämta
ut läkemedel och debitera ditt PayEx Apotekskonto. Ombudet kan
även teckna ett avtal för en annan person. Då krävs en fullmakt från
dig där detta framgår. Fullmakter finns att hämta hos ditt apotek eller
på vår hemsida. För God man krävs ett godmansförordnande och
egen ID-handling. För förvaltare gäller förordnande som förvaltare
och egen ID-handling.

Hur betalar jag och vad kostar det?
PayEx skickar ut en avisering månadsvis. På avierna ser du din totala
skuld plus aviseringsavgiften. Vid amortering av kreditbelopp är lägsta
summa att betala 183 kr per månad plus aviseringsavgift för Apotekskonto, om kreditbeloppet är lägre än lägsta belopp betalas det i sin
helhet. Aviseringsavgiften är 19 kr per avisering. Väljer du att betala
via autogiro är aviseringsavgiften 14 kr per avisering. Som kund kan du
välja att få din avisering via post eller som e-faktura. Du betalar ingen
ränta på PayEx Apotekskonto.
Förmånsläkemedelskonto: Om en kredit på 2 200 kr betalas på 12 månader med 12 aviseringsavgifter à 19 kr
är den effektiva räntan 19,8 % per år.
Handelskonto: Om en kredit på 4 000 kr betalas på 12 månader med en uppläggningsavgift på 129 kr och
12 aviseringsavgifter à 19 kr är den effektiva räntan 18,29 % per år.

Vill du veta mer?
Så här når du oss:
Ring oss på 0498-20 15 20
Skicka ett mail till apotekskonto@payex.com
Besök www.payex.se/delbetalalakemedel

Det här är PayEx
PayEx är en leverantör av betalningslösningar som grundades på
Gotland 1972. Idag är vi ett av Nordens ledande företag inom
betalningslösningar med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark
och Finland och med kunder i flera europeiska länder. Vi hanterar
fler än 350 miljoner betalningar per år och möter kunderna där de
vill betala, oavsett kanal eller betalsätt – ett tryggt och säkert
alternativ när det kommer till finansiering, lån och sparande för
privatpersoner och företag.

