Avida lanserar digitalt företagslån
Idag lanserar Avida sitt digitala Företagslån Online. Den nya produkten ligger helt i linje med bolagets strategi att ligga nära marknaden och
kundernas behov.
- Vi följer alltid med våra kunder dit deras affärer tar dem och när marknaden nu är mogen även för helt digitaliserad utlåning till företag känns
det väldigt naturligt för oss att lansera vårt Företagslån Online, säger Jessica Sparrfeldt, head of Business Finance på Avida. För
företagaren innebär det att de kan ansöka om lån på upp till 1 miljon kronor direkt på vår webbplats avida.se när som helst och få ett snabbt
svar. Allt som behövs är ett BankID.
Enligt Jessica Sparrfeldt tillhör utlåning till företag kärnverksamheten för Avida. Men det handlar inte om utlåning till vilka företags som helst.
- Vi gör allra helst affärer med företag vi tror på och som vi vill stötta i deras fortsatta tillväxtresa. Ofta kan lånebehovet komma av en
tillväxtfas, ett behov av ökad likviditet under säsongsvariationer eller att ersätta nuvarande finansiering med en mer flexibel lösning. Och skulle
inte vårt nya digitala lån passa kan vi naturligtvis erbjuda andra skräddarsydda lösningar där företagaren till exempel kan belåna sina fakturor
eller sitt varulager. Tillsammans hittar vi en bra lösning som tar företaget vidare till nästa nivå.

Så fungerar Avidas Företagslån online
Avidas Företagslån Online är ett enkelt och smidigt sätt för företagare att söka ett lån, utan krav på något fysiskt möte. Lånet kan sökas på
belopp mellan 50.000 och 1.000.000 kronor.
Gå in på avida.se, ansök om ett Företagslån Online, identifiering sker med BankID. Avtalshandlingar tecknas sedan elektroniskt och
utbetalning av lånet sker efter godkänd ansökan till företagets bankkonto.
Här hittar du mer information om Avidas Företagslån Online
Vill du ha ytterligare information om Avidas Företagslån Online kontakta Tobias Höglund, Product Manager på Avida via e-post:
tobias.hoglund@avida.se eller telefon: +46 72 402 44 24.

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 erbjuder finansiella lösningar och tjänster för privatpersoner och företag i Sverige,
Norge och Finland. Vi är idag cirka 120 anställda, med huvudkontor i Stockholm samt filialer i Oslo och Helsingfors. Avida står under tillsyn av
Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva finansiell verksamhet såsom in- och utlåning. Likt alla svenska banker och
kreditmarknadsbolag omfattas vi av den statliga insättningsgarantin. Vår affärsidé är att erbjuda företag och konsumenter finansiella tjänster
genom enkla och moderna lösningar. Vi vill skapa nöjda kunder genom innovativt tänkande, tekniskt kunnande i framkant, samt inte minst
engagerade, kompetenta och erfarna medarbetare.

