
Delbetala dina 
inköp med PayEx 

Apotekskonto



Så här fungerar det

1. Ansök om PayEx
Apotekskonto på mypayex.
com/application/pharma-
cy-account eller på ditt
apotek.
Du får besked direkt.

2. Du har nu öppnat ett 
Apotekskonto med 
köputrymme på 4000 
alternativt 2250 kronor. 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.

Delbetala allt från 
receptbelagda 
läkemedel till plåster

Med PayEx Apotekskonto kan du 
handla läkemedel och apoteksvaror hos 
alla apotek som är anslutna till tjänsten. 
Du kan välja mellan två olika konton 
med ett köputrymme på 4 000 respektive 
2 250 kronor.

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 188 kronor per månad plus 
aviseringsavgift.

Vad kostar det?
Båda kontona är räntefria och du betalar 
ingen  uppläggningsavgift. En 
aviseringsavgift på 19 kronor (14 kronor 
vid autogiro) tillkommer för varje 
avisering som vi skickar.

Här kan du använda 
PayEx Apotekskonto

Apoteket hjärtat

Apoteksgruppen

LloydsApotek

Kronans Apotek

Svensk Dos

Plus ett flertal fristående apotek



Frågor 
och svar

Vem kan beviljas ett 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 och blir godkända i vår 
kreditbedömning. 

Hur ansöker jag om PayEx Apotekskonto?
Att teckna ett konto tar bara några minuter. Genom säker identifiering och signering med 
Mobilt BankID kan du enkelt ansöka om PayEx Apotekskonto med köputrymme 4 000 kr 
via nätet. Ansökan gör du  på www.mypayex.com/application/pharmacy-account. Du kan 
även ansöka 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?
Skillnaden är endast hur stort köputrymme du har behov av. Du väljer själv vilka köp du 
vill belasta ditt konto med, allt från förmånsberättigade läkemedel, ej förmånsberättigade 
läkemedel till övriga apoteksvaror som exempelvis huvudvärkstabletter, solkräm och 
annat som är receptfritt. 

Hur gör jag om jag har ett PayEx Apotekskonto och vill att någon annan häm-
tar 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 avtal för dig. 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 188 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. Om en kredit på 2 250 kr betalas på 12 månader med 12 aviavgifter à 19 
kr är den effektiva räntan 19,86 % per år. Är krediten på 4 000 kr och betalas på 12 
månader med 12 aviavgifter à 19 kr, är den effektiva räntan 11,28 % per år. 



Det här är PayEx

PayEx gör det möjligt för våra kunder att betala och ta betalt, 
oavsett kanal eller betalsätt. Vi erbjuder dessutom effektiva 

finansierings- och fakturalösningar som med enkelhet anpassas 
efter våra kunder och deras kunders behov. Vi är ett helägt 

dotterbolag till Swedbank och har sedan starten 1972 fokuserat 
på att hjälpa våra kunder med betalningar. PayEx drivs av hög 
servicegrad, innovationskraft och entreprenörsanda, det har vi 

alltid gjort och det kommer vi fortsätta att göra. Det är därför vi 
idag är en av Nordens främsta experter på betalningar.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0498-20 15 20
Skicka ett mejl till apotekskonto@payex.com

Besök payex.se/apotekskonto




