
Delbetala din
tandvård hos

Folktandvården
Västra Götaland

vgregion.se/folktandvarden

Ett enklare sätt att ta hand 
om dina tänder

Många drar sig för att gå till tandläkaren,
inte minst av ekonomiska skäl. Men skador
på tänderna försvinner inte av sig själva och
att skjuta på tandläkarbesöket kan bli dyrt i
längden. Därför erbjuder Folktandvården
Västra Götaland i samarbete med PayEx
en möjlighet att delbetala din tandvårdskostnad.

Grundvillkor för delbetalning

Du ska ha fyllt 18 år, samt ha en deklarerad
årsinkomst på minst 120 000 kronor. Du måste
ha en anställning, pension eller egen rörelse
samt vara utan betalningsanmärkning.

Det här är PayEx

PayEx är en leverantör av 
betalningslösningar och grundades på 

Gotland 1972. Vi är ett helägt dotterbolag till 
Swedbank och ett av Nordens ledande företag 
inom betalningslösningar med verksamhet i 

Sverige, Norge, Danmark och Finland och med 
kunder i flera europeiska länder. Vi hanterar fler 

än 350 miljoner betalningar per år och möter 
kunderna där de vill betala, oavsett kanal eller 
betalsätt – ett tryggt och säkert alternativ när 
det kommer till finansiering, lån och sparande 

för privatpersoner och företag.



Välj själv hur du vill dela 
upp betalningen

Med PayEx kan du välja att dela upp betal-
ningen på 12–24 månader till 0 % ränta, eller 60 
månader till 4,92 % ränta. En engångskostnad 
i form av en uppläggningsavgift på 349 kronor 
och en aviseringsavgift på 29 kronor per faktura 
tillkommer. Självklart kan du välja att betala
mer än det lägsta beloppet på avierna.

Så här kan du välja att betala din kredit

Kreditbelopp 12 mån 24 mån
60 mån ränta 4,92 %
kreditkostnad

5 000 kr 417 kr 209 kr -

10 000 kr 834 kr 417 kr 217 kr

20 000 kr 1 667 kr 834 kr 406 kr

30 000 kr 2 500 kr 1 250 kr 594 kr

40 000 kr 3 334 kr 1 667 kr 782 kr

50 000 kr 4 167 kr 2 084 kr 971 kr

Kostnader 12 mån 24 mån 60 mån

Rörlig årsränta 0 % 0 % 4,92 %

Administrativ avgift/mån 29 kr 29 kr 29 kr

Uppläggningsavgift 349 kr 349 kr 349 kr

Exempel på 12 månaders delbetalning*

Kreditbelopp/köp Kreditränta Aviavgift/mån
Uppläggnings- 
avgift

15 000 kr 0 % 29 kr 349 kr

Effektiv ränta Kreditkostnad
Ord delbetal- 
ning/mån

Totalt att betala

8,47 % 697 kr 1 280 kr 15 697 kr

*Exemplet baseras på ett köp efter den 13:e i en vanlig kalendermånad, en kalendermånad 
beräknas i snitt till 30 dagar. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade 
under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre 
effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer. 
Avrundning tillämpas till närmaste högre krona. Under den första aviseringen tillkommer 
uppläggningsavgiften utöver ordinarie kreditbelopp. Med den effektiva räntan menas räntan som 
ska betalas plus de olika avgifter som långivaren tar ut för lånet. Den effektiva räntan ska alltid 
anges som årsränta i procent.

En kredit som du 
använder när du vill

Med PayEx får du en stående kredit på upp till
50 000 kronor hos Folktandvården Västra 
Götaland. Det innebär att du kan dela upp 
betalningen i en takt som passar dig. Självklart 
kan du betala av snabbare utan att det kostar dig 
något extra. Och krediten kostar inget om du 
inte nyttjar den.

Fördelar med PayEx

 ▪ Enkel ansökan med svar direkt
 ▪ Kredit upp till 50 000 kronor
 ▪ Dela upp betalningen

Så här fungerar det

1. Ansök om delbetalning
på kliniken och få besked

direkt på plats.

2. När ansökan är klar kan
du börja nyttja din kredit.

3. Du får en månadsavisering
och kan välja om du vill
betala hela summan eller

dela upp betalningen.


