
 

 

FlexiSpar 
 

Selskaps- og virksomhetsinformasjon  
Avida Finans AB NUF 
Organisasjonsnummer: 990 728 488 
Postboks 6134 Etterstad, 0602 Oslo 
Telefon +47 23 33 50 00 
Nettside: www.avidafinance.com/no  
 
Avida Finans AB NUF er norsk filial av det svenske foretaket Avida Finans AB som har konsesjon som 
finansforetak i Sverige. Konsesjonen fremgår av den svenske Finansinpektionens register på 
www.fi.se, og for den norske virksomheten på det norske Finanstilsynets register på 
www.finanstilsynet.no. Avida Finans tilbyr ulike finansielle tjenester til bedrifter og private, slik som 
kreditt, innskudd, kjøp og belåning av fakturaer samt fakturaadministrasjon og inkasso. Selskapet 
opererer i Norge, Sverige og Finland. 
 
FlexiSpar 
- FlexiSpar er en sparekonto med flytende rente.  
- Sparekontoen er dekket av den svenske stats innskuddsgaranti som beløper seg til EUR 100.000 

(se www.ign.se)  
- Sparekonto hos Avida er kostnadsfri å etablere.  
- Ubegrensede gratis uttak og ingen gebyrer ved bruk. 
- Maksimalt sparebeløp NOK 850 000,-.  
- Renter på innskudd beregnes for alle av årets kalenderdager og godskrives konto ved årsslutt 

eller når kontoen stenges.  
- Gjeldende prisliste for selskapets produkter samt vekslingskurser og informasjon om disse er 

tilgjengelig selskapets nettsider: www.avidafinance.com/no  
- Innskudd foretas til selskapets kontonummer: 1503.86.30846 
- For å identifisere innskudd må kundens KID nummer oppgis.  
- Overføring til og fra FlexiSpar kan kun skje fra og til konto som kontohaver disponerer i en norsk 

bank. Transaksjoner fra og til andre kontohavere eller fra og til annen bank enn norsk bank er 
ikke mulig.   

- FlexiSpar forutsetter at avtalen inngås elektronisk ved bruk av BankID, og at kunden aksepterer å 
motta opplysninger og meldinger ved bruk av elektronisk kommunikasjon. All kommunikasjon vil 
være på norsk eller svensk. 

 
Angrerett 
Kontohaveren kan benytte seg av sin angrerett og fratre sin inngåtte avtale med Avida. Ønsker 
kontohaveren å benytte seg av denne retten, må dette meddeles Avida senest innen 14 dager fra 
den dato avtalen ble inngått. Avida skal innen 30 dager tilbakebetale det beløp som er disponibelt på 
kontoen, og utbetalingen gjøres til mottakerkonto. Angrerett utøves ved å sende utfylt 
angrerettskjema til innskudd@avidafinans.no eller pr. brev til Avida Finans AB NUF, Forbruker, 
Postboks 6134 Etterstad, 0602 Oslo. Dersom angrerett ikke utøves innenfor fristen, blir kunden fullt 
ut bundet av innskuddsavtalen og de betingelser som fremgår av denne. 
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