
Förhandsinformation om konsumentkrediter 

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. 

Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det 

erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock 

observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. 

Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. 



1. Kreditgivarens/kreditförmedlaren namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare 
Adress 
Telefon 
E-post
Fax
Webbadress

Avida Finans AB (publ), 556230-9004 
Box 38101, 10064 Stockholm 
08-564 20 100
avidakredit@avida.se
08-564 20 199
www.avida.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Personkredit utan säkerhet, annuitet med rörlig ränta 

Det sammanlagda kreditbeloppet 10 000 kr – 400 000 kr 

Villkoren för kreditutnyttjandet Krediten kan utnyttjas helt eller delvis. Om kredit beviljas 
signeras kreditavtalet elektroniskt och uttag kan sedan 
göras senast 2 bankdagar senare. 

Kreditavtalets löptid Minst 1 år och maximalt 15 år 

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning 
dessa ska fördelas 

Kreditbeloppet återbetalas genom fasta månatliga 
betalningar inklusive ränta och avgifter. Den månatliga 
betalningen beräknas efter beviljat kreditbelopp, 
individuell fastställd räntesats och avgifter samt 
överenskommen återbetalningstid, upp till 15 år. 
Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på krediten till 
betalning förfallna räntor, avgifter och dröjsmålsräntor 
innan avräkning på kapitalskulden sker.  

Det totala beloppet som du ska betala Det totala beloppet beräknas på det beviljade 
kreditbeloppet, avbetalningsprofilen samt löptiden. Det 
belopp som ska betalas per månad framgår av exemplen 
nedan som är baserade på den lägsta nominella årliga 
räntesatsen om 3,90% respektive den högsta nominella 
räntesatsen på 23%. Vi ber dig observera att räntesatsen 
på din kredit kan vara annorlunda innebärande att det 
belopp som du ska betala kan avvika från exemplen.  

Lånebelopp 50 000 kr med 5 % ränta (månadsbetalning) 
2 år: 2 193,57 kr 
5 år: 943,56 kr 
10 år: 530,33 kr 
15 år: 395,40 

Lånebelopp 50 000 kr med 5 % ränta (totalbelopp efter 
krediten löptid) 
2 år: 52 645,66 kr 
5 år: 56 613,60 kr 
10 år: 63 639,30 kr 
15 år: 71 171,34 kr 

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som 
gäller för kreditavtalet 

Krediten löper med rörlig ränta mellan 3,90% och 23% på 
vid varje tid utestående belopp och styrs normalt av 
förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader. Ränta 
beräknas dag för dag. Ändring av krediträntan kan även 
ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska 
beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren 
inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Avida 
lämnar meddelande om ändrad räntesats för krediten 
enligt Allmänna villkoren senast när den börjar gälla, 

mailto:avidakredit@avida.se
http://www.avida.se/


antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-
post eller via hemsidan www.avida.se  

Effektivränta Det sammanlagda beloppet av effektivränta enligt lag vid 
100 000 kr och en löptid på 5 år är 10,09% beräknad på 
exempelräntan 9%. Räntor och andra kostnader för en 
kredit uttryckt som en årlig ränta. Räntesatsen är 
individuell. Den räntesats som erbjuder samt effektivränta 
och totala kostnad för krediten anges på kreditavtalet.  

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den 
enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå 
avtal om:  

- En försäkring som säkrar krediten
- Någon annan kompletterande tjänst

Nej 
Nej 

Härtill hörande kostnader Uppläggningsavgift 179-339 kr 
Årsavgift 300 kr 
Aviseringsavgift med Autogiro 10kr 

Kostnader i samband med försenade betalningar - Dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till full
betalning sker är den för krediten gällande 
räntesatsen jämte tillägg på 12 %

- Förseningsavgift om 175 kr
- Påminnelseavgift 60 kr
- I förekommande fall tillkommer inkassoavgifter

samt avgifter till kronofogden

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt Ja (inom 14 dagar) 

Förtidsåtbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid 

Sökning i en databas Kreditgivaren inhämtar kreditupplysning från UC AB samt 
Bisnode Kredit AB.  

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Kredittagaren har rätt att på begäran kostnadsfritt få en 
kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse 
är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkt för 
begäran är ovillig att ingå kreditavtal med kredittagaren.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffade kreditgivaren

Registrering Institutnummer hos Finansinspektionen: 41506 

Den berörda tillsynsmyndigheten Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm 
www.fi.se 

b) Beträffade kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom 
att meddela detta per telefon eller per post till Avida 
Finans AB (publ) inom 14 dagar (i) den dag då 
kreditavtalet ingicks, eller (ii) den senare dag då 
kredittagaren får del av avtalsvillkoren.  

Om kredittagaren inte utnyttjar sin rätt att frånträda 
avtalet inom ovan nämna frist blir kredittagaren bunden 
av avtalet. 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet 
och/eller behörig domstol 

Tolkning och tillämpning av kreditavtalet ska ske enligt 
svensk rätt och avgöras av svensk domstol. 

Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. 

c) Beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål 
och prövning utanför domstol 

Vid tvist med Avida Finans AB (publ) har kredittagaren, 
utöver rätten till prövning av domstol, möjlighet att vända 
sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 
Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. 
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