
 
  

  

   

 

Viktig information till dig som blivande doskund hos Apoteket Apodos 

Apoteket samarbetar med Collector Bank kring faktureringen av Apodos. En av fördelarna med 
detta är att du snabbt och smidigt kan överblicka och betala dina fakturor via Collector Banks app 
eller hemsida och allt samlas på en månadsfaktura. 

Månadsfakturan skickas till dig enligt ett av nedanstående alternativ. Observera att om du inte 
gör ett aktivt val så kommer du få pappersfakturan via post.  

 Pappersfaktura - Automatiskt val om man inte gör ett annat aktivt val. (Aviavgift 19 kr) 

 E-faktura - Ansöks via din internetbank eller genom att kontakta din bank. 

 Autogiro - Du behöver ansöka om nytt autogiroavtal med Collector Bank till bankgirot 5362-
0092. Detta kan du göra via din internetbank eller genom att skriva ut och skicka in blanketten 
som du finner på hemsidan www.apoteket.se/apodos eller 
www.apoteket.se/kundservice/collector/. 

 Faktura via e-post - Ta kontakt med Collector Bank. 

Om du önskar betala kontant för dina läkemedel i butik när du hämtar dina dospåsar, kontaktar 

du Apodos kundservice för att få ändringen genomförd. 

Möjlighet till delbetalning av din faktura finns också. Delbetalningen är räntefri, dock tillkommer 
det en aviavgift som varierar beroende på vilket sätt du valt att få din faktura. (Maximal aviavgift 
19 kr). Delbetalning kan endast göras på egenavgiften för förskrivna ordinationer inom 
högkostnadsskyddet. 

Om du har förvaltare/god man kan Collector Bank skicka månadsfakturan till den personen 
istället om du önskar det. Underlag på förvaltarskap/godmanskap måste i så fall skickas till 
Collector Bank per post eller e-mail för registrering. Kontakta Collector Banks kundservice för 
vägledning samt ändring av faktureringsadress. 

I samband med köp kan sedvanlig kreditupplysning genomföras för att säkerställa att ekonomiska 
förutsättningar finns att betala fakturan. Collector Bank verkar under banksekretesslagen och kan 
ej ge ut information till någon annan än berörd kund. Fullmakt krävs om någon annan kontaktar 
Collector Bank än du själv. Denna fullmakt kan du enkelt skicka in till Collector Banks 
kundservice via mail eller post. 

Ytterligare information och villkor för fakturatjänsten finns på Collector Banks hemsida 
www.collectorbank.se. 

 

Har du några frågor kring Apoteket månadsfaktura så kontakta Collector Bank:  
E-post: apoteket@collectorbank.se 
Telefon: 010-161 00 14 
 

Har du några frågor kring dina dosordinationer så kontakta Apodos kundservice:  
E-post: apodos@apoteket.se 
Telefon: 0771-450 450 
 

Med vänliga hälsningar  

Kundservice Collector Bank AB och Apodos kundservice Apoteket AB 


