KREDITANSÖKAN
med delbetalning - Doskund
En blankett per sökande.
Vid frågor, kontakta Apotekets kundservice:
Telefon: 0771-210 210 - E-post: apodos@apoteket.se
Kreditgivare är Apoteket AB (publ), 556138-6532. Gällande
aviseringsavgift och övriga avgifter samt övrig information som
Apoteket som kreditgivare enligt lag är skyldigt att lämna till
sökanden innan ett kreditavtal ingås framgår av dokumentet
”Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation” som
lämnas till sökanden i samband med kreditansökan.
Ansökan om kredit hos Apoteket AB (publ) för köp av läkemedel m.m. som omfattas av skydd mot höga kostnader vid
inköp av sådana förmånsberättigade varor som avses i §§ 15,
16, 17 och 18 i lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
samt engångskredit enligt Allmänna villkor - Kredit med
delbetalning doskund punkt 1.
E-hälsomyndigheten för register över person/er som av
sökanden fullbemäktigats att hämta ut receptförskrivna läkemedel på apotek för sökandens räkning. Den/de personer som
av sökanden fullbemäktigats att hämta ut receptförskrivna
läkemedel på apotek för sökandens räkning ges härmed rätt
att belasta sökandens Kredit med Delbetalning.

Skicka ansökan till:
Apoteket, Apodos, Bredbandet 1, Box 873, 391 28 Kalmar
Apoteket AB (publ) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter
du lämnar. Dina personuppgifter används för att Apoteket AB
(publ) ska kunna fullgöra kreditavtalet men även för analyser
av marknad, kunder, statistik- och riskhantering samt för att
överföra personuppgifterna till tredje man som har kreditgivarens uppdrag att fullgöra kreditavtalet helt eller delvis. Uppgifterna kommer inte att användas för marknadsföringsändamål.
Vill du ha mer information eller begära rättelse av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Apoteket AB. Du
har även rätt att en gång om året utan kostnad genom skriftlig
undertecknad ansökan begära att få information om de personuppgifter Apoteket AB (publ) har lagrat om dig.
OBS! Din identitet ska kunna styrkas vid öppnande av kredit
enligt detta avtal. Kredittagaren är medveten om att kreditgivaren kan komma att avslå kreditansökan.

Sökande
Jag önskar dela upp betalningen för mina läkemedel enligt "Allmänna villkor - Kredit med delbetalning".
För- och efternamn (stryk under tilltalsnamnet)

Personnummer (år xxxx, mån xx, dag xx - 4 siffor)

Postadress (gata, nr, postnummer och ort)
Telefonnummer (även riktnr)

E-postadress

Jag bekräftar genom min namnteckning att jag lämnar samtycke till registrering i register för tillämpning av bestämmelserna om
läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m. innefattande registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna
om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m. enligt § 3 p. 1 lag (1996:1156) om receptregister.

Fakturaadress - om annan än ovan
För- och efternamn (stryk under tilltalsnamnet)
Postadress (gata, nr, postnummer och ort)

Kredit för barn
Barnets/barnens för- och efternamn

Personnummer (år xxxx, mån xx, dag xx - 4 siffor)

Jag bekräftar genom min namnteckning att jag lämnar samtycke till registrering i register för tillämpning av bestämmelserna om
läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m. innefattande registrering av underlaget för tillämpningen bestämmelserna om
läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel enligt §3 p. 1 lag (1996:1156) om receptregister.
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Underskrift
Genom min underskrift på denna ansökan / kreditförbindelse förbinder jag mig, om kredit beviljas, att till kreditgivaren betala
skuld, avgifter och dröjsmålsränta. Jag accepterar även i sin helhet och utan ändringar de Allmänna villkor som gäller för
Kredit med delbetalning samt informationen i dokumentet ”Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation”.

Ort

Datum

Namnteckning
Kundombudets personnummer

Apotekets anteckningar
Kundens legitimation kontrollerad

Kundombuds legitimation kontrollerad

ALLMÄNNA VILLKOR - Kredit med delbetalning - Doskund
1. Villkorens tillämplighet
a. Dessa villkor gäller för kredit som lämnas av kreditgivaren för köp av läkemedel m.m.
som omfattas av läkemedelsförmåner enligt lag (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m.
b. Engångskredit avseende läkemedel som ej omfattas av läkemedelsförmåner m.m.
c. Engångskredit för köp av produkter som säljs av Apoteket AB publ. och som inte är
läkemedel.

2. Kredittagare
Endast i Sverige bosatt myndig person eller i Sverige bosatt underårig person som
avses i 9 kap. 2a § föräldrabalken kan beviljas kredit. (9 kap. 2a § föräldrabalken avser
underårig med eget hushåll.)
Kreditgivaren beviljar kredittagaren en kredit för att i enlighet med dessa allmänna
villkor köpa läkemedel m.m. som omfattas av kredittagarens läkemedelsförmåner enligt
punkt 1 ovan. Förälder som har barn under 18 år i sin vård kan teckna separat kreditavtal med kreditgivaren och därmed beviljas kredit för inköp av läkemedel m.m. enligt
punkt 1 ovan.
Om så sker är föräldern kredittagare och får i enlighet med dessa allmänna villkor
utnyttja krediten för inköp av läkemedel m.m. enligt punkt 1 ovan. Sådan kredit får
endast utnyttjas av en förälder. Med förälder avses förälder enlig 5 § tredje stycket,
lag (2002: 160) om läkemedelsförmåner.
Kreditbeloppet för kredit enligt punkten 1a är maximerat till det belopp kredittagaren
måste erlägga för att uppnå kostnadsreducering med hela kostnaden för inköp av
läkemedel m.m. För närvarande (januari 2012) uppgår detta belopp till 2.200 kronor.
Kreditbeloppet för engångskredit enligt punkten 1b och 1c ovan är 2.000 kronor.
Kredittagaren förbinder sig att, i enlighet med dessa allmänna villkor, betala sin skuld
till kreditgivaren samt angivna avgifter och dröjsmålsränta.

3. Kredits beviljande och utnyttjande
För att kredittagaren ska beviljas och få utnyttja kredit ska kredittagaren vara registrerad eller ha lämnat samtycke till att införas i receptregistret för tillämpning av läkemedelsförmåner enligt lag (1996:1156) om receptregister samt ska kredittagaren
uppvisa högkostnadsbevis för läkemedel m.m.
För att kredittagare som är förälder ska beviljas och få utnyttja kredit för barn under 18
år som kredittagaren har i sin vård, ska de barn som krediten avser vara registrerade i
receptregistret eller ska kredittagaren ha lämnat samtycke till att barn införs i receptregistret för tillämpning av läkemedelsförmåner enligt lag (1996: 1156) om receptregister. Kredittagaren ska även uppvisa barns högkostnadsbevis för läkemedel m.m.
Kredittagaren är skyldig att på begäran av kreditgivaren legitimera sig.

4. Skriftlig bekräftelse
Kredittagaren ska om kreditgivaren så begär, när krediten utnyttjas, skriftligen eller på
annat sätt som kreditgivaren bestämmer bekräfta att utnyttjat belopp godkänts för
debitering av kredittagarens kredit med delbetalning.

5. Kreditprövning och beviljande av kredit
Kreditgivaren är enligt lag skyldig att göra kreditprövning (innefattande rätt att
ta kreditupplysning) av kredittagaren före beviljande av kredit. En förutsättning för
beviljande av kredit är att dessa allmänna villkor samt informationen i dokumentet
”Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation” i sin helhet accepteras av
kredittagaren. Om krediten inte beviljas har sökanden rätt att få information om
orsaken till det.

6. Amortering och avgifter
6.1 Amortering
Avbetalning på kredit (amortering) enligt punkterna 1a ovan ska ske varje månad med
en tolftedel (1/12) av utnyttjat kreditbelopp. Minsta amortering är dock 1/12 av det
belopp som följer av punkt 2 fjärde stycket ovan - för närvarande (januari 2012) utgör
minsta amortering 183 kronor - eller, om inte resterande kreditbelopp uppgår till detta
belopp, hela det återstående kreditbeloppet. Avisering sker månadsvis. Betalningen
ska vara kreditgivaren tillhanda senast på i avin angiven förfallodag. Engångskredit
enligt punkterna 1b och c ovan äger ej avbetalas genom delamortering.

6.2 Aviseringsavgift m.m.
a. (i) Vid avisering uttages en aviseringsavgift med ett belopp som kreditgivaren bestämmer. Aviseringsavgiften uppgår för närvarande (januari 2012) till tjugo (20)
kronor.
(ii) Betalar kredittagaren via autogiro uttages istället för aviseringsavgift enligt (i)
ovan en avgift motsvarande kreditgivarens kostnad för att betalning sker via autogiro
för närvarande (januari 2012) fjorton (14) kronor.
(iii) Vid avisering via e-faktura uttages en aviseringsavgift på för närvarande
(januari 2012) tio (10) kronor.
b. Kredittagaren är också skyldig att till kreditgivaren betala andra med kreditengagemanget sammanhängande avgifter än sådana som förorsakas av kreditgivarens kostnader för krediten som sådan, såsom exempelvis avgift för av kredittagaren begärd
kopia av avi, läkares begärda ersättning för konsultation i samband med utfärdande
av recept m.m.
c. Kredittagaren är också skyldig att, om kreditgivaren så skulle begära, till kreditgivaren erlägga ersättning för kostnader som kreditgivaren har för uppläggning av
krediten, såsom ersättning för tagande av kreditupplysning.
d. Samtliga avgifter enligt denna punkt 6.2 äger kreditgivaren ändra under avtalets
giltighetstid, så att avgiften motsvarar kreditgivarens kostnad. Sådan ändring ska
underrättas kredittagaren genom annonsering i dagspress och efter meddelande om
ändringen till kredittagaren vid nästföljande avisering i enlighet med vad som framgår
av 13 § konsumentkreditlagen (1992:130). Sådan ändring av avgift börjar gälla vid
den tidpunkt som anges i annonsen dock tidigast vid tidpunkten för annonsering i
dagspressen.

tagaren för mer omfattande förhandling för biläggande av tvistefråga rörande en
fordran. Om betalning i enlighet med dessa allmänna villkor inte fullgörs i tid, ska
kredittagaren betala dröjsmålsränta på förfallet belopp till dess betalning sker.
Dröjsmålsränta utgår i enlighet med 6 § räntelagen (1975:635).

8. Kreditgivarens rätt att inställa utnyttjandet av krediten
Kreditgivaren får med omedelbar verkan inställa utnyttjandet av ytterligare kredit om
någon av följande omständigheter föreligger;
- Kredittagaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.
- Det finns skälig anledning anta att kredittagaren inte kommer att fullgöra sina
betalningsförpliktelser mot kreditgivaren.
Kreditköp som sker efter det att kreditgivare inställt kredittagarens rätt att utnyttja
krediten omfattas inte av detta avtal. Kredittagaren är skyldig att omgående och utan
uppsägning återbetala sådant belopp.

9. Kreditgivarens rätt att säga upp krediten till betalning i förtid
Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid och säga upp detta
kreditavtal vid en tidpunkt som kreditgivaren bestämmer, om någon av följande
omständigheter föreligger;
a. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp
som överstiger tio procent av kreditfordringen.
b. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp
som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera
poster som förfallit vid olika tidpunkter.
c. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
d. Det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller
förfara på annat sätt undandrar sig att betala krediten.
Vill kreditgivaren få betalt i förtid enligt punkterna a - c ovan, gäller en uppsägningstid
av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då kreditgivaren sänder ett meddelande
om uppsägning i rekommenderat brev till kredittagaren eller uppsägningen utan sådan
åtgärd kommer kredittagaren tillhanda. Har kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt
punkterna a - c ovan, är kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före
utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta.
Detsamma gäller om kredittagaren vid uppsägning enligt punkt d ovan, genast efter
uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för
krediten.
Har kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats
från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.

10. Ångerrätt
Kredittagaren har rätt att säga upp detta avtal, s.k. ångerrätt, inom 14 dagar räknat
från den dag då avtalet ingås men tidigast från den dag då kreditavtalet kommit kredittagaren till handa i pappersform eller i elektronisk form. Ångerrätten gäller enbart det
inledande kreditavtalet och inte för enskilda uttag, köp eller motsvarande som kreditgivaren på begäran har fullgjort innan utövandet av ångerrätten. För att utöva ångerrätten ska kredittagaren lämna eller sända kreditgivaren meddelande om detta.

11. Förtida inlösen av krediten samt överföring av skuld
från annat avtal
Kredittagaren har rätt att, när kredittagaren så önskar, helt eller delvis återbetala
krediten.
Skulle kredittagaren vid ingången av detta Avtal ha annat gällande kreditavtal med
kreditgivaren medger härmed kredittagaren att sådan skuld överförs till detta Avtal och
ska återbetalas enligt reglerna i detta Avtal.

12. Adressändring
Kredittagaren är skyldig att omedelbart meddela kreditgivaren om adressändring.

13. Meddelanden m.m.
Ändringar och tillägg till dessa villkor (vilket ej omfattar ändringar av avgift enligt punkt
6.2 som meddelats enligt vad som föreskrivs i 6.2) 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.

14. 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 kreditgivaren, om kreditgivaren varit normalt
aktsam. Kreditgivaren svarar inte i något fall för indirekt skada.

15. 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.

16. 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 ovan.

7. Avgifter och dröjsmålsränta m.m.

17. Uppsägning

Kreditgivaren äger rätt att ta ut ersättning för skriftlig betalningspåminnelse, kravbrev
och övriga ersättningar enligt inkassolagen (1974:182) och lag (1981:739), om ersättning för inkassokostnader m.m. Kredittagaren ska även ersätta kreditgivarens kostnader och arbete m.m. för att bevaka och driva in kreditgivarens fordringar på kredit-

Rätten att på dessa villkor uppta kredit kan - utöver vad som följer av punkterna 8 och 9
- sägas upp av kreditgivaren med tre månaders uppsägningstid. När rätten att uppta
kredit upphört genom sådan uppsägning ska kredittagaren återbetala krediten i den takt
som följer av punkt 6 ovan, eller punkt 10 ovan, om den kan tillämpas.

