Ansökan om delbetalning av sjukresekostnader
Du som reser sjukresor inom Region Skåne kan välja att dela upp betalningen för sjukresorna med taxifordon
redan från första resan. Du ansöker genom att fylla i denna blankett och skickar den till
Skånetrafiken Sjukresor, 281 83 Hässleholm. Kompletta villkor för delbetalning finns på nästa sida.
Har du frågor ringa gärna Skånetrafiken Sjukresor på 0771-77 80 90 eller maila sjukresor@skanetrafiken.se
Tänk på följande när du fyller i ansökan:
• Fyll i ansökan noggrant.
• Skriv tydligt (texta) och var noga med att kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda.
• Glöm inte att underteckna.
•	När din ansökan kommit till Skånetrafiken görs en prövning och du får snarast ett besked om du erhåller kredit.

Sökande (kredittagare)
Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Bostadsadress, postnummer och ort
Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovan)
Förnamn

Efternamn

Postadress

Kredit för barn
Barnets förnamn

Barnets efternamn

Personnummer (10 siffror)

□ Jag har för närvarande beviljats högkostnadsskydd till och med (datum, ååååmmdd)
□ Jag har tidigare beviljats delbetalning av sjukresor (ange ansökningsdatum)
Underskrift
Genom min underskrift accepterar jag de villkor som gäller för delbetalning av egenavgift för sjukresa och förbinder mig att fullfölja tecknat kontrakt.

Datum			

Ort				

Personuppgifter

Genom att underteckna kontraktet lämnar kredittagaren sitt samtycke till registrering av personuppgifter. Skånetrafiken (Region Skåne) är personuppgiftsansvarig för de
uppgifter kredittagaren lämnar. Personuppgifterna används för att Skånetrafiken skall kunna fullgöra kreditavtalet men kan även komma användas för att analysera marknad,
kunder, statistik m m. Uppgifterna kommer inte att användas för marknadsföringsändamål. För mer information, rättelse av personuppgifter m m kontakta Skånetrafiken.
Villkor på delbetalning anges på nästa sida.
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Namn

Villkor för delbetalning av sjukresekostnader
Denna sida kan behållas av sökande.

2. Kredittagare
Endast i Skåne bosatt myndig person eller i Skåne bosatt
underårig person som avses i 9 kap 2a§ föräldrabalken kan
beviljas delbetalning.
Förälder som har barn under 18 år i sin vård kan teckna
separat avtal avseende barnets sjukresor. Om så sker är
föräldern ensam ansvarig för avtalets fullgörande.
3. Kreditens omfattning, beviljande och utnyttjande
Kredit lämnas endast för egenavgift för sjukresor. Definition
av vad som är sjukresa finns i Skånetrafikens regelverk för
sjukresor. Kredit lämnas för maximalt det vid var tid gällande
beloppet för högkostnadsskydd för sjukresor.
Beviljad kredit innebär att resenären automatiskt och omgående omfattas av högkostnadsskyddet för sjukresor. Resenären skall, vid resa med taxifordon, således inte betala någon
egenavgift vid varje enskilt restillfälle under den period högkostnadsskyddet gäller (normalt ett år från ansökningsdagen).
Tidigare erlagda avgifter får tillgodoräknas om de kan
styrkas. Giltighetstiden för nedsättning (högkostnadsskyddet)
räknas då från första resdagen.
Vid resa med allmän kollektivtrafik eller privatbil får rese
nären själv betala resan. Efter redovisning återbetalas dock
reskostnaden enligt gällande regler.
Ansökan skall lämnas till Skånetrafiken på därför avsedd
blankett.
Endast en ansökan per år kan lämnas in. Ytterligare
ansökan kan beviljas tidigast dagen efter det datum när
högkostnadsskyddet upphör.
4. Kreditprövning och beviljande av kredit
Skånetrafiken förbehåller sig rätten att göra kreditprövning av
sökanden.
En förutsättning för beviljande är att sökanden accepterar
dessa villkor i sin helhet.
5. Amortering
Amortering sker månatligen med 300 kr/månad upptill det vid
var tid gällande beloppet för högkostnadsskydd.
Om det beviljade kreditbeloppet är mindre än beloppet för högkostnadsskyddet regleras detta med den sista inbetalningen.
6. Fakturering
Skånetrafiken fakturerar kredittagaren.
7. Aviseringsavgift
Inga aviseringsavgifter, faktureringsavgifter eller dylikt
tillkommer.
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8. Ränta
Beviljad kredit är räntefri.
9. Dröjsmål
Skånetrafiken 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.
Vid dröjsmål med betalning skall kredittagaren betala
dröjsmålsränta, enligt räntelagen (1975:635) på förfallet
belopp till dess betalning sker.
10. Skånetrafikens rätt att säga upp krediten till
förtida betalning m m
Om kredittagaren inte fullgör sina skyldigheter enligt
kontraktet eller det annars finns skälig anledning att anta
att kredittagaren inte kommer fullgöra sina åtaganden har
Skånetrafiken rätt att med omedelbar verkan säga upp
befintligt avtal.
Efter uppsägning måste resenären betala egenavgift vid
varje enskilt restillfälle.
11. Förtida inlösen av krediten
Krediten kan inte, i annat fall än som framgår av p 16 nedan,
lösas i förtid. Överenskommen avbetalningsplan skall fullföljas.
12. Återbetalning
Ej utnyttjad kredit eller inbetalda belopp återbetalas inte.
13. Adressändring
Kredittagaren är skyldig att omedelbart meddela Skånetrafiken
om adressändring.
14. Ansvarsbegränsning
Skånetrafiken kan inte lastas för att kredittagaren drabbas av
merkostnader eller fördyringar till följd av avtalet.
15. Överlåtelse
Skånetrafiken har rätt att, utan kredittagarens medgivande,
överlåta fordran enligt detta avtal till annan. I samband med
sådan överlåtelse skall Skånetrafiken informera kredittagaren
om överlåtelsen. Kredittagaren får göra samma invändningar
mot den nya kreditgivaren som han hade haft rätt att göra
mot Skånetrafiken.
16. Ändring av villkor
Skånetrafiken har rätt att ändra de allmänna villkoren
under avtalstiden. Vid ändring skall kredittagaren meddelas.
Sådana ändringar träder i kraft det datum Skånetrafiken
anger i det nämnda meddelandet. Om kredittagaren inte
accepterar ändringen av villkoren har kredittagaren rätt att
säga upp avtalet och betala utestående skuld i förtid.
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1. Villkorens tillämplighet
Dessa villkor gäller för kredit som lämnas av Skånetrafiken till
sjukresenär inom Skåne läns landsting och som omfattas av
möjligheten att ansöka om högkostnadsskydd för sjukresor.

