Tandvårdskonto.
Den smidigaste vägen
till bättre tandvård.

Det finns roligare saker att spara till.
Men inte så många bättre.
Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker
skulle vara roligare att spara till än din tandläkarräkning.
Det är förståeligt. Många ser ju faktiskt sin tandläkare som
något av ett nödvändigt ont. Vi tandläkare, å andra sidan, ser
våra patienters tandhälsa som vårt allt. Av lika förståeliga skäl.
Vårt mål är naturligtvis att du aldrig ska behöva ha
några problem med dina tänder. Men ibland händer ändå
det oförutsedda. Och det slutar alltid med en lika oförutsedd
tandläkarräkning. Men så behöver det inte vara längre.

Med ett tandvårdskonto
är du alltid förberedd.
Vårt nya Tandvårdskonto är ett bra sätt att spara till dina
framtida tandläkarbesök, eller att låna om du behöver det.
Pengarna är öronmärkta för dina tänder, men inte låsta. Skulle
du behöva dem till något annat, så kan du ta ut hela eller delar
av beloppet. Självfallet gäller den statliga insättningsgarantin.
Du kan spara hur mycket eller lite du vill på kontot, men klokast
är kanske att rådgöra med din tandläkare. Du kan spara månadsvis
eller göra sporadiska insättningar när du känner för det.
När det blir dags att betala ditt tandläkarbesök använder du kortet som vilket kontokort som helst. Om det du sparat
inte räcker, eller om du inte sparat något alls, så har du en
automatisk kredit på 7 000 kronor. Du kan också låna upp till
70 000 kronor och delbetala under 2 år.

För tänder i nästan alla åldrar.
Det naturliga är självklart att man öppnar ett tandvårdskonto
till sig själv. Men det går lika bra att satsa på sina barns tandhälsa om de fyllt 18 år. Sparar du en eller annan hundralapp i
månaden till kommande tandvård, hinner det bli ett mycket
välkommet bidrag när det blir dags att betala för den egna vården.

Full frihet.
Ett Tandvårdskonto kostar ingenting, och ger dig full frihet.
Det gäller hos alla de ca 1 400 tandläkarmottagningarna inom
Praktikertjänst. Så det gör inget om du till exempel flyttar eller
byter tandläkare.
Pengarna är heller inte låsta. Skulle du behöva kan
du när som helst ta ut dem. Under tiden har du fått bra ränta.
Den aktuella räntesatsen kan du alltid se på www.alltomdinatander.se.
Med Tandvårdskortet får du en automatisk kredit på
7 000 kronor. Är räkningen på ett högre belopp än vad du
sparat på kortet, kan du välja mellan att utnyttja krediten eller
betala på annat sätt. Vill du låna mer än 7 000 kronor gör du
en särskild ansökan. Allt det finstilta står att läsa på
www.alltomdinatander.se.
Anmälningsformulär finns längst bak i broschyren.
Fyll i kontoansökan och lämna den antingen till din tandläkare
eller sänd in den till oss. Varmt välkommen!

INFORMATION OM TANDVÅRDSKORT OCH TANDVÅRDSKONTO.
Praktikertjänst AB bistår Collector Credit AB (”Collector”) med informationsgivning till dem
som överväger att teckna kreditavtal med Collector med kopplat inlåningskonto. Kreditgivare
och kortutgivare är Collector Credit AB, 556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg. Telefonnummer till Collector är 031-7502722. Collector tillhandahåller finansiella tjänster och står
under Finansinspektionens tillsyn. All kommunikation sker på svenska.
För Collectors marknadsföring gäller marknadsföringslagen. Priser och avgifter för Tandvårdskort och Tandvårdskonto framgår av Collectors vid var tid gällande pris- och villkorslista.
Klagomål
Vid klagomål kontaktas Collector per telefon eller skriftligen. Om kund är fortsatt missnöjd,
kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, 08-55501700, www.arn.se.
ARN lämnar rekommendationer om hur tvister kan lösas. Collector förbinder sig att följa
ARN:s rekommendationer. Eventuell tvist mellan kund och Collector skall i övrigt lösas i
svensk domstol med tillämpning av svensk lag.
INSÄTTNINGSGARANTI.
Inlåningskonton hos Collector omfattas av den statliga insättningsgarantin. Denna garanterar
varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning hos ett kreditinstitut, med ett belopp
och under de förutsättningar som vid var tid anges i lagen om insättningsgaranti, f n upp till
100 000 euro.
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TANDVÅRDSKORT OCH TANDVÅRDSKONTO.
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Parter, avtal, ansökan m m

Dessa allmänna villkor gäller för Tandvårdskort och Tandvårdskonto med kredit hos Collector.
Collector är kortutgivare och kreditgivare för Tandvårdskort och Tandvårdskonto med
kredit. Endast fysisk person (”Kontohavare”) kan öppna Tandvårdskonto och erhålla
Tandvårdskort. Konto öppnas och kort utfärdas för Kontohavare efter ansökan. Collector
förbehåller sig rätten att avböja ansökan efter sedvanlig kreditkontroll.
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Förfogande över kontot

Kontohavare är fordringsägare gentemot Collector beträffande tillgodohavande på Tandvårdskonto (nedan ”Konto”). Förfogande över kontot får ske i enlighet med de anvisningar
som Collector vid var tid anvisar. Collector får utan föregående avisering belasta kontot med de
belopp som Kontohavare beordrat eller godkänt genom exempelvis köp, beställning eller
liknande hos Praktikertjänst, avgifter enligt punkterna 5–7 nedan, arvode samt ersättning för
kostnader och utlägg för uppdrag som Collector utfört åt Kontohavaren, ränta på ansluten
kredit samt likvider för andra förfallna fordringar som Collector har på Kontohavare.
Belastning sker enligt de rutiner som Collector vid var tid tillämpar.
3

Ränta på kontobehållning

Ränta på tillgodohavande på Tandvårdskonto utgår efter den räntesats och enligt de grunder
Collector vid var tid tillämpar. Beräkningsgrunder för ränta framgår av punkt 4 nedan. Uppgifter om Collectors gällande räntesatser återfinns på https://tandvardskonto.collector.se.
Ändringar av räntesatsen meddelas genom Collectors hemsida eller genom e-post.
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Beräkning av ränta

Collectors räntor följer det allmänna ränteläget eller räntenivån på den marknad där Collector
bedriver finansiell verksamhet. Ränta på innestående medel på kontot räknas för samtliga
kalenderdagar under året. Räntan beräknas därvid efter faktiskt antal dagar och baserat på ett
år med 365 dagar (365/365), vid skottår 366 dagar. Ränta på belopp som sätts in på kontot

räknas från och med kalenderdagen efter insättningsdagen. På uttaget belopp räknas ränta till
och med dagen för uttag. Collector är skyldig att innehålla skatt på räntan vid avslut av kontot
och i samband med kapitalisering av räntan vid årsskiftet då kontoinnehavaren är en fysisk
person. Räntan gottgörs kontot vid utgången av varje år per den 31/12 eller då avtalstiden gått
ut eller då kontot avslutas. Collector har rätt att avräkna kapitaliserad ränta mot utnyttjad kredit
knuten till kontot i enlighet med punkt 7 nedan. Collector äger rätt att ändra såväl räntesatsen
som beräkningsgrunden för räntan.
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Avgifter

Avgifter utgår enligt de grunder som Collector vid var tid allmänt tillämpar. Information
om avgifter framgår av vid varje tid gällande prislista på https://tandvardskonto.collector.se.
Avgifterna får ändras av Collector. Alla ändringar av avgifter meddelas via hemsidan
https://tandvardskonto.collector.se. Collectors kostnader för att driva in fordran hos Kontohavaren skall ersättas av Kontohavaren. Vid ändring av priser och avgifter äger Kontohavaren
rätt att omedelbart frånträda avtalet. Sådan begäran skall lämnas till Collector skriftligen.
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Kredit

Till Tandvårdskortet har Kontohavaren en kredit som ansluts till Tandvårdskontot. Kontohavaren kan välja att återbetala utnyttjad kredit antingen i sin helhet enligt månadsfaktura
eller genom att dela upp återbetalningen på flera fakturor. Förfallodatum för månadsfaktura
är den sista bankdagen i varje kalendermånad. För månadsfaktura utgår aviavgift. Anslutet
konto belastas med ränta på krediten för innevarande kalendermånad i samband med avisering.
Om Kontohavaren väljer att återbetala hela skulden mot månadsfaktura utgår ingen ränta på
utnyttjad kredit, om betalning sker senast på månadsfakturans förfallodag.
Om Kontohavaren väljer att dela upp betalningen, skall minst 1/24 av skuldbeloppet vara
Collector tillhanda på angiven förfallodag och resterande belopp skall betalas inom de följande
24 månaderna. Vid betalning har Collector rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning
förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. Om Kontohavaren väljer att delbetala skulden, utgår ränta (kreditränta) på den del av skulden som återstår
sedan Kontohavaren gjort delbetalning. Beräkning av ränta sker i enlighet med Collectors vid
var tid gällande principer för beräkning av ränta på kontokrediter. Uppgift om gällande aviavgift och kreditränta meddelas via hemsidan https://tandvardskonto.collector.se. Kontohavare
har alltid rätt att betala sin skuld till Collector i förtid utan avgift.
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Övertrassering, överskridande av kreditgräns och dröjsmål

Kontot får inte vid något tillfälle övertrasseras och beviljad kreditgräns får inte överskridas.
Kontohavaren har skyldighet att genom inbetalning omedelbart täcka eventuellt underskott
på kontot eller mellanskillnad mellan skuld på kontot och beviljat kreditbelopp. Vid övertrassering har Collector även rätt att debitera Kontohavare övertrasseringsavgift och för skriftlig
betalningspåminnelse samt övertrasseringsränta samt, utan föregående avisering, omedelbart
spärra kontot. Om dröjsmål uppstår avseende förfallen fordran på kredit, utgår dröjsmålsränta på förfallet belopp (samt dröjsmålsavgift) och avgift för skriftlig betalningspåminnelse.
Vid överskridande av beviljad kredit eller dröjsmål uppkommer avseende förfallen fordran
på kredit får Collector även omedelbart, utan vidare avisering, avbryta Kontohavarens rätt att
utnyttja beviljad kredit eller säga upp krediten i förtid. Kontohavaren skall ersätta Collector
för kostnader för att bevaka och driva in Collectors fordran mot Kontohavaren. Avgifter,
övertrasseringsränta och dröjsmålsränta debiteras Tandvårdskontot vid den tidpunkt som
Collector bestämmer. Övertrasseringsränta och dröjsmålsränta kapitaliseras månadsvis. Uppgift
om gällande övertrasseringsränta, dröjsmålsränta samt avgifter i samband med övertrassering
och överskridande av kredit lämnas på https://tandvardskonto.collector.se. I samband med att
konto spärras kan även eventuella tjänster kopplade till kontot spärras. Information om avslut
av konto skickas med e-post till Kontohavaren. Collectors rätt att avbryta Kontohavarens rätt
att utnyttja beviljad kredit gäller även om det finns skälig anledning att anta att Kontohavaren
inte kommer att fullgöra sina förpliktelser mot Collector. Collectors rätt att säga upp krediten i
förtid gäller även om det står klart att Kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom
eller genom att förfara på annat sätt, undandrar sig att betala sin skuld.
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Kreditbelopp

Krediten är fastställd till visst belopp. Collector har rätt att med omedelbar verkan sänka
krediten eller ta bort krediten helt i den mån den inte är utnyttjad. Om så sker skall Kontohavaren omedelbart underrättas om ändringen via e-post.
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Föranmält konto

Kontohavaren skall föranmäla ett konto i bank till vilket innestående medel betalas ut på uppdrag av Kontohavaren. Kontohavaren måste anmäla det gällande konto som överföring skall ske
till på kontoansökan. Ändring av föranmält konto skall ske skriftligen med angivande av kontonummer hos Collector och det föranmälda kontot som skall ändras. Skrivelsen skall innehålla
en fullmakt för Collector att ha rätt att kontrollera Kontohavare på nytt föranmält konto, eller
på annat sätt enligt Collectors vid var tid gällande kontroll- och identifieringsrutiner.
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Säkerhet

När ansökan om konto görs uppmanas Kontohavaren att ange sin e-postadress och bekräfta
denna. När kontot är beviljat erhåller Kontohavaren sitt användarnamn och lösenord via e-post
eller via brev. Lösenordet är personligt. Kontohavaren förbinder sig att inte avslöja lösenordet
för någon och att inte anteckna lösenordet på ett sådant sätt att dess samband med Collectors
tjänster framgår. Kontohavaren ansvarar gentemot Collector för skada som uppkommit
genom att Kontohavaren varit försumlig vid förvarandet av lösenordet och att göra anmälan till
Collector vid misstanke om att någon obehörig fått kännedom om koden. Collector förbehåller
sig rätten att utan föregående avisering spärra Kontohavarens lösenord och/eller konto vid
misstanke om obehörigt utnyttjande av lösenordet. Vad gäller Collectors begränsning av ansvar
i övrigt, se punkten 12.
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Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Collector Credit AB. Kontohavaren samtycker till registrering
och behandling av personuppgifter samt övriga uppgifter i register hos Collector samt bolag
inom Collector-koncernen och andra företag som Collector samarbetar med, såväl inom EUsom EES-områdena. Collector avser att behandla Kontohavarens personuppgifter i syfte att
administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till
myndigheter eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar. Uppgifterna
kan även komma att användas för marknads- och kundanalys, riskhantering och produktutveckling. Kontohavaren har rätt att få information om de personuppgifter om Kontohavaren
som behandlas av Collector, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Detta kan begäras
skriftligen via e-post: tandvardskonto@collector.se. Collectors kundregister och andra uppgifter Collector har om Kontohavaren skyddas av banksekretess enligt Lag om finansieringsverksamhet.
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Ansvarsbegränsning

Collector garanterar inte att inköp eller betalning kan ske med Tandvårdskort hos en Praktikertjänstmottagning. Collector ersätter således inte eventuella merkostnader som kan uppkomma
om Kontohavare inte kunnat göra inköp eller betalning hos dessa. Collector ansvarar inte
för olägenhet eller skada som kan åsamkas Kontohavare genom att konto eller kort inte kan
användas på grund av tekniskt fel. Collector är inte heller ansvarigt för skada som uppkommer
genom att Kontohavare inte kan använda Collectors tjänster på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av Collector
eller vid nödvändigt underhåll av Collectors system. Kontohavare ansvarar själv för skada
som denne eller tredje man kan drabbas av på grund av fel eller brist i Kontohavarens egen
dator. Collector är inte heller ansvarigt för skada som beror på brist eller fel i energiöverföring
eller fel i kommunikationsförbindelse eller i teknisk utrustning som tillhör annan än Collector.
Collector är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk
eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan
liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller
oavsett om Collector själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som

uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Collector om Collector varit normalt aktsam.
Collector svarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för Collector att verkställa
betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden
skjutas upp tills dessa hinder har upphört. Collector är inte ansvarig för skada som uppkommit
genom att Kontohavaren uppgivit felaktigt kontonummer för föranmält konto i bank. Vad gäller
Collectors begränsning av ansvar för Kontohavarens förvaring och handhavande av lösenord
och kod hänvisas till punkten 10.
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Reklamationer

Respektive tandläkarmottagning ansvarar för fel i de varor eller tjänster de tillhandahåller enligt
gällande lagstiftning. Reklamation avseende sådant fel skall därför riktas mot tandläkarmottagningen och inte mot Collector. Reklamation avseende korttransaktion skall lämnas till
Collector omedelbart, så snart Kontohavare upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast
90 dagar efter transaktionsdagen avseende de transaktioner som reklamationen avser. Kontohavaren har aldrig rätt att erhålla ersättning från Collector om reklamation sker senare än 90
dagar efter transaktionsdagen. Kontohavare skall vidare omgående reklamera eventuella fel eller
brister i Collectors utförande av de uppdrag Kontohavaren lämnat till Collector.
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Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen gäller ångerrätt för bl a lån/krediter och konton. Ångerfristen är 14
dagar från den dag avtal har träffats. Inget skäl behöver anges när ångerrätt åberopas. Collector
skall meddelas antingen muntligen via telefon eller skriftligen. Lån/krediter skall lösas snarast
och senast inom 30 dagar. Kort skall klippas itu och returneras till Collector. Eventuella
kostnader som Collector orsakas i samband med att ångerrätten utnyttjas kan komma att
påföras kunden.
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Meddelanden

Årsbesked skickas ut per den 31 december. Kontohavaren kan löpande logga in på
https://tandvardskonto.collector.se och se aktuella kontouppgifter. Av miljöskäl skickas inte
kontoutdrag i brev. Kontohavaren skall underrätta Collector om adressändring och ändring av
e-postadress eller annan ändring av uppgifter som är av betydelse för Collector. Kontohavaren
kan själv logga in på https://tandvardskonto.collector.se och göra dessa ändringar. Om ändring
av föranmält konto gäller särskilda regler, se punkten 9. Collector skall omedelbart meddelas
om någon som enligt punkt 2 ovan har rätt att företräda Kontohavaren inte längre har
sådan rätt.
16

Ändring av villkor

Collector förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor utan att avtalet sägs upp.
Meddelande om ändrade villkor lämnas till Kontohavaren genom hemsidan,
https://tandvardskonto.collector.se eller e-post.
TANDVÅRDSKONTO BASVILLKOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sparränta: f n 2,30 %
Årsränta: f n 9,75 %
Amortering sker med minst 1/24 av skulden
Lägsta belopp att betala är f n 100 kr
Kopia på köpnota/kontoutdrag: 45 kr
Adressefterforskning: 75 kr
Aviseringsavgift: 29 kr
Påminnelseavgift: 50 kr
Dröjsmålsränta: 24 % dock lägst 50 kr
Förseningsavgift: 95 kr

Effektiv ränta enligt basvillkoren är f n 17,4 % vid en kredit om 10 000 kr, samt en löptid om
24 månader räknat på en årsränta om 9,75 % samt aviseringsavgift 29 kr.

insikt

I Praktikertjänst Tandvård ingår
ca 1 400 privattandläkarmottagningar
runt om i hela landet. Tandvårdskortet
gäller hos oss alla. Välkommen.

www.praktikertjanst.se

Tr yckt 11 01

www.alltomdinatander.se

Kontoansökan
Vänligen texta!
Förnamn
Efternamn
Personnr
Adress
Postnr
Ort
Mobilnr
E-post (obligatoriskt)
Kontonummer för utbetalning
Bank
Jag försäkrar att i denna ansökan lämnade uppgifter är korrekta och fullständiga.
Jag är medveten om att denna ansökan kommer att genomgå sedvanlig

kreditupplysning. Jag har läst ”Allmänna villkor för Tandvårdskort och Tandvårdskonto”
som finns bilagda denna ansökan och jag har förstått och accepterar villkoren.

Genom min underskrift förbinder jag mig att, om konto beviljas, till Collector Credit AB
betala kreditbeloppet för respektive köp, jämte ränta, avgifter och kostnader
enligt ”Allmänna villkor för Tandvårdskort och Tandvårdskonto”.

Ort					
Underskrift
Namnförtydligande
Collectors noteringar:
Datum: 				

Signatur:

Datum

Tejpa här!

sverige
porto
betalt

Tandvårdskonto
SVARSPOST
Kundnummer 201682100
404 20 GÖTEBORG

Tejpa här!

