Kreditansökan
Ifylld blankett skickas via e-post av lokalt apotek till
kontokredit.blankett@apoteket.se
Gäller ansökan ApoDos-kund som kommer att nyttja denna
kredit för betalning av ApoDos-rullar?
Ja

Nej

Kreditgivare är Apoteket AB (publ), 556138-6532 (”Apoteket”).
I samband med denna kreditansökan lämnas information
om avgifter samt dokumentet ”Standardiserad Europeisk
konsumentkreditinformation” med övrig information som
kreditgivare ska förse dig med. Denna ansökan gäller kreditkonto
för alla köp hos Apoteket. Inköp av vissa läkemedel m.m. kan
delbetalas, dvs sådana läkemedel m.m. som avses i §§ 15,16, 17 och
18 i lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Du kan dessutom
få en engångskredit för övriga köp.
Myndig fysisk person, bosatt i Sverige kan beviljas kredit. Person
som har förordnats förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
beviljas enbart kredit om förvaltaren samtycker.
Kreditgivaren är enligt lag skyldig att kreditpröva (innefattande
rätt att ta kreditupplysning) kredittagaren före ingåendet
av kreditavtalet. Om ansökan inte beviljas har du rätt att få
information om orsaken till det.
Du som personligen lämnar in ansökan på ett av våra apotek, ska
kunna legitimera dig. Om ett ombud istället lämnar in din ansökan
skall ombudet ha med sig båda era legitimationer. Skickar du din
ansökan postalt, skall du bifoga en bevittnad (ett vittne räcker)
kopia av din legitimation till: Apoteket AB, Box 873, 39128 Kalmar

Visste du att denna blankett finns digitalt på apoteket.se?
Undertecknad utskriven blankett lämnas på ditt närmaste
Apoteket ABs apotek.
Kontakta Apotekets Kundservice vid frågor:
Tel: 0771-450 450 alternativt kontokredit.blankett@apoteket.se

folkbokföringsregister. Vill du ha din faktura till annan adress,
kontakta Apotekets Kundservice på telefon 0771-450 450.
Om du givit någon fullmakt att handla läkemedel för din räkning,
ger du även den personen rätt att belasta ditt kreditkonto för
dessa köp.
Genom denna ansökan godkänner du att Apoteket inhämtar
följande personuppgifter om dig: personnummer, adressuppgifter
samt utföra kreditprövning som innehåller information om
betalningsanmärkningar, skuldsanering och om förvaltare
finnes. Apoteket är personuppgiftsansvarig för uppgifterna, som
används för administration av krediterna för dina köp. Uppgifterna
kan lämnas över till tredje man som har i uppdrag att fullgöra
kreditavtalet helt eller delvis. Uppgifterna kommer inte att
användas för marknadsföringsändamål.
Du är välkommen att kontakta oss om du ha mer information eller
begära rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att årligen
kostnadsfritt få information om personuppgifter Apoteket lagrat
om dig: Epost: kundservice@apoteket.se, Adress: Apoteket AB,
Box 3001, 169 03 Solna eller Telefon: 0771-450 450
Läs mer om Apotekets policy för behandling av personuppgifter:
https://www.apoteket.se/kundservice/allmanna-villkor-sakerhet/

Vi fakturerar till din folkbokföringsadress eller till din
särskilda postadress som du angivit hos Skatteverkets

Sökande
Jag önskar dela upp betalningen för mina läkemedel enligt ”Allmänna villkor – Kredit för delbetalning”
Personnummer (år xxxx, månad xx, dag xx – 4 siffror)

För- och efternamn (stryk under tilltalsnamnet)
Postadress (gata, nr, postnummer och ort)
Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

Jag samtycker till att mina personuppgifter och mina framtida köp av förmånsberättigade varor registreras i E-hälsomyndighetens
högkostnadsdatabas. Jag samtycker till att Apoteket vidareförmedlar dessa uppgifter till E-hälsomyndigheten för registrering.

Underskrift
Jag accepterar Apotekets Allmänna villkor för Kredit.

Ort

Datum

Namnteckning

Apotekets anteckningar
Legitimationer kontrollerade för både:

Kund

Ombud

Kundombuds personnummer

Allmänna villkor
1.Tillämplighet
Dessa villkor gäller för köp på kredit i Apotekets samtliga
försäljningskanaler. Kreditköpen är antingen engångskrediter eller
delbetalningskrediter, enligt nedan.
1.1 Delbetalning
Delbetalning kan nyttjas vid köp av läkemedel m.m inom
läkemedelsförmånen (”Förmånsvaror”).
• 1.1.1 Kreditbeloppet: Kreditbeloppet vid varje köp utgörs av
den s.k. egenavgiften, dvs den del av köpet som kunden själv
skall betala enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner.
• 1.1.2 Nyttjande av kredit med delbetalning: För att
utnyttja kredit med delbetalning ska kredittagaren uppvisa
högkostnadsbevis för läkemedel m.m. Kredittagaren skall på
begäran legitimera sig.
• 1.1.3 Återbetalning av delbetalade köp: Återbetalning ska
ske månatligen med minst en tolftedel (1/12) av det maximala
kreditbeloppet, dock aldrig mer än den återstående skulden.
Avisering sker månatligen. Betalning ska vara kreditgivaren
tillhanda senast på förfallodagen, som framgår av avin.
1.2 Engångskredit
• 1.2.1 Nyttjande av engångskredit: Samtliga Apotekets övriga
produkter kan köpas på engångskredit.
• 1.2.2 Återbetalning av engångskredit: Återbetalning sker i
sin helhet vid avisering. Delbetalningsköp och engångskrediter
aviseras i förekommande fall med samma avi. Betalning ska
vara kreditgivaren tillhanda senast på förfallodagen, som
framgår av avin.
1.3 Kreditprövning och beviljande av kredit
Apoteket gör en kreditprövning inför beviljandet av kreditavtal
och förbehåller sig rätten att, inför utnyttjandet av kredit, även
göra en kreditprövning. Om nyttjande av kredit inte beviljas vid
ett köp har sökanden rätt att få information om orsaken till det.

2. Aviseringsavgifter
Vid avisering med inbetalningskort på papper utgår en
aviseringsavgift om tjugo (20) kronor. Vid avisering för betalning
via autogiro utgår en avgift om fjorton (14) kronor. Vid avisering
via e-faktura utgår en avgift om tio (10) kronor.

3. Avgifter och dröjsmålsränta m.m.
Apoteket kan komma att ta ut lagstadgade avgifter och ersättning
för kostnader och arbete m.m. för att bevaka och driva in
fordringar. Om betalning inte fullgörs i tid, utgår dröjsmålsränta
enligt räntelagen (1975:635) tills dess att betalning sker.

4. Apotekets rätt att ställa in utnyttjandet av krediten
Apoteket får med omedelbar verkan ställa in utnyttjandet av
ytterligare kredit om: (i) kredittagaren är i dröjsmål med betalning
av utestående kredit; eller (ii) det finns skälig anledning anta att
kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser.

5. Upphörande på grund av avtalsbrott och förtida
återbetalning av kredit
Apoteket har rätt att när som helst säga upp detta kreditavtal om:
(i) kredittagaren är i väsentligt dröjsmål med betalningen;
eller
(ii) det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa
undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig
att betala krediten. Apoteket har dessutom rätt att begära

återbetalning av utestående krediter. Återbetalning skall ske
senast fyra (4) veckor från det att begäran kommer kredittagaren
tillhanda. Kredittagaren behöver ändå inte återbetala
kreditbeloppet i förtid om han inom uppsägningstiden ställer
godtagbar säkerhet för krediten.

6. Meddelanden m.m.
Ändringar och tillägg till dessa villkor ska vara skriftliga för att
vara gällande. Meddelande om krediten ställt till kredittagaren
ska anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter
avsändandet, om meddelandet sänts till den i ansökan om
kredit angivna postadressen eller e-postadressen eller annan för
kreditgivaren känd eller senare anmäld adress.

7. Begränsning av kreditgivarens ansvar
Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror av svenskt
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd,
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan
liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad och
lockout gäller även om kreditgivaren är föremål för eller själv
vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall
ska inte ersättas av kredit givaren, om kreditgivaren varit normalt
aktsam. Kreditgivaren svarar inte i något fall för indirekt skada.

8. Överlåtelse
Kreditgivaren äger rätt att utan kredittagarens godkännande
överlåta detta avtal i sin helhet samt härunder uppkommen
fordran till annan. I samband med sådan överlåtelse ska
kreditgivaren informera kredittagaren om överlåtelsen samt
sådana konsekvenser av överlåtelsen som är av väsentlig
betydelse för kredittagaren. Kredittagaren får göra gällande
samma invändningar mot den nye kreditgivaren som han vid
överlåtelsen kunde göra mot överlåtaren.

9. Ändring av villkor
De allmänna villkoren för krediten får ändras under avtalstiden
av kreditgivaren. Vid ändring av villkoren ska kredittagaren
meddelas. Sådan ändring träder ikraft det datum kreditgivaren
anger i nämnda meddelande, dock tidigast trettio (30) dagar efter
avsändande av meddelandet. Om kredittagare inte accepterar
ändringen av villkoren har kredittagaren alltid rätt att säga upp
kreditavtalet och betala utestående skuld i förtid såsom framgår
av punkt 10.1 nedan.

10. Uppsägning m.m.
10.1 Kredittagarens uppsägning och förtida inlösen av kredit
Kredittagaren har rätt att när som helst, och med omedelbar
verkan, meddela Apoteket uppsägning av detta avtal.
För kreditbelopp som är utestående vid tidpunkten för
uppsägningen gäller dessa villkor till dess att krediten är
återbetald. Kredittagaren har dock alltid rätt att helt eller delvis
återbetala krediten.
10.2 Apotekets uppsägning
Om Kredittagaren avlider, försätts i konkurs eller inte har utnyttjat
krediten på sex (6) månader kan Apoteket komma att säga upp
kreditavtalet. Samma sak gäller om Apoteket får kännedom om
att en kredittagare fått förvaltare förordnad, och förvaltaren inte
samtycker till att kreditavtalet fortlöper.
Uppsägningstiden är tre (3) månader. För kreditbelopp som är
utestående vid tidpunkten för uppsägningen gäller dessa villkor till
dess att krediten är återbetald.

