

Tulosta, täytä ja palauta apteekkiin,
kiitos!


KANTA-ASIAKKUUS LAAJASALON APTEEKISSA
Kanta-asiakkaanamme voimme palvella sinua entistä
yksilöllisemmin ja paremmin. Liittyminen on maksutonta ja
alennuskertymäsi astuu voimaan heti!
• Liittyminen: kanta-asiakassopimus
• Kanta-asiakaskorttina kela-kortti
• Lääketurvallisuutesi kasvaa: lääkkeittesi yhteisvaikutusten seuranta ja
kokonaislääkityksen hallinta
• Lääkekustannusten seuranta
• Arkea helpottavat palvelut: annosjakelu, reseptien uusiminen ja
säilytys
• Terveydeksi-lehti
• Keskittämisalennus ja ostokertymä
o Alennus on ostokertakohtainen
o Alennus määräytyy kaikkien ostojen (kassakuitti) perusteella. Eli
ostoissa huomioidaan reseptilääkeostojen omavastuut ja kaikki
itsehoito-ostot.
o Keskittämisalennuksen saa kaikista normaalihintaisista
itsehoitotuotteista lukuun ottamatta äidinmaidonkorvikkeita ja
lääkkeeksi rekisteröityjä valmisteita.
o Koko perheen (avio- tai avopari ja kaikki alle 18-vuotiaat lapset)
liittyessä kaikki saavat kertymän mukaisen alennuksen.
o kaikki ostokset sekä Laajasalon apteekista että Saimedista
kasvattavat vuotuista ostokertymää.
o Ostokertymä ja alennusprosentti ovat kalenterivuosikohtaisia ja ne
nollautuvat vuoden vaihteessa.



Kysy lisää alennusprosenteista henkilökunnaltamme!








LAAJASALON APTEEKIN KANTA-ASIAKASSOPIMUS
• Hyväksyn, että henkilötunnukseni ja sairauksieni numerot sekä tiedot
lääkeostoistani tallentuvat Laajasalon apteekin asiakasrekisteriin.
Tietoja ei ilman suostumustani luovuteta mihinkään muuhun
tarkoitukseen.
• Samassa taloudessa asuvat puoliso ja alle 18-vuotiaat perheenjäsenet
voivat liittyä samalle asiakasnumerolle. Perheen ostot kartuttavat
yhteistä ostokertymää. Kun kertymäsumma ylittää ostokertymärajan,
vuositaulukon mukaisen alennuksen saa seuraavan käyntikerran
normaalihintaisista itsehoitotuotteista, lukuun ottamatta
äidinmaidonkorvikkeita ja lääkkeiksi rekisteröityjä valmisteita.
• Ostokertymä ja alennusprosentti ovat kalenterivuosikohtaisia ja ne
nollautuvat vuodenvaihteessa.
• Kalenterivuoden kertymärajat ja alennusprosentit kerrotaan vuosittain
päivitettävässä kanta-asiakasesitteessä.
• Kanta-asiakaskorttina toimii Kela-kortti. Esittämällä Kela-kortin ostot
tallentuvat asiakasrekisteriin.
• Myös kanta-asiakasalennusten saaminen edellyttää Kela-kortin
esittämistä. Teknisistä syistä ostosten tallentaminen rekisteriin
jälkikäteen ei ole mahdollista.
• Ilmoitan Laajasalon apteekille Kelan korvausperusteisiin vaikuttavista
muutoksista, esimerkiksi muutokset sairaudennumeroissa, ulkomailla
asuminen, työpaikkakassan jäsenyys.
• Tietoni poistetaan asiakasrekisteristä, mikäli haluan purkaa kantaasiakassopimuksen Laajasalon apteekin kanssa tai jos rekisterin
mukaan en ole asioinut Laajasalon apteekissa edellisen kalenterivuoden
aikana.
• Henkilötietolaki sallii kaikkien asiakkaiden reseptiostotietojen
tallentumiseen apteekin tietojärjestelmään 13 kuukauden ajaksi.
• Laajasalon apteekki pidättää oikeuden kanta-asiakasohjelman
sääntöjen muutoksiin.
• Asiakasrekisteritietojani ei ilman suostumustani luovuteta Laajasalon
apteekin ulkopuolelle.
• Osoitetietojani voidaan käyttää vain Laajasalon apteekin
tiedotuksessa.
• Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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SAMASSA TALOUDESSA ASUVA PUOLISO TAI ALLE 18-VUOTIAS
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