
GENERAL TERMS AND CONDITIONS - AVIDA LOAN 

YLEISET EHDOT – AVIDA LUOTTO
Applicable from 2022-10-05

Voimassa 05.10.2022 alkaen

Avida Finans AB (publ), filial i Finland. Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki. Puh: 075 755 0070 

1. PARTIES
The parties are Avida Finans AB (publ), filial I Finland, registered in the Trade 
Register upheld by the Patent and Registration Office no. 2541768-9, (the “Lender”)
and the person or persons to whom a loan has been granted (the “Borrower”). The
Lender is a branch of Avida Finans AB (publ), a Swedish credit market company 
authorised to conduct finance activities. The licensing and supervisory authority is 
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sweden, in co-operation with 
the Finnish Financial Supervisory Authority, Snellmaninkatu 6, PO Box 103, FI- 
00101 Helsinki and in consumer matters also by the Consumer Ombudsman in 
Finnish Competition and Consumer Authority, PO Box 5, FI-00531 Helsinki 

1. OSAPUOLET
Osapuolet ovat Avida Finans AB (publ), filial i Finland, Kaupparekisterin yritys- ja 
yhteisötunnus 2541768-9 (“Luotonantaja”) ja henkilö tai henkilöt joille luotto on
myönnetty (“Luotonsaaja”). Luotonantaja on Avida Finans AB (publ):n, luotto- ja 
rahoitustoimintaa harjoittavan luottolaitoksen, sivuliike. Toimilupa- ja valvonta 
viranomainen on Finansinspektionen, PL 7821, 103 97 Tukholma, Ruotsi 
yhteistyössä Suomen Finanssivalvonnan, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 
Helsinki, kanssa ja kuluttaja-asioissa myös kuluttaja-asiamies Kilpailu- ja 
kuluttajavirastossa, PL 5, 00531 Helsinki. 

2. THE LOAN
The loan is an unsecured annuity loan. The interest rate on the loan is variable and 
may be changed in accordance with section 6. [The credit will be paid into the 
account (s) indicated by the Borrower after the loan agreement has been 
electronically signed with bank IDs and the Lender has approved all the requested 
documents]. 

2. LUOTTO
Luotto on vakuudeton annuiteettiluotto. Luoton korko on vaihtuva ja sitä voidaan 
muuttaa kohdan 6 mukaisesti. [Luotto maksetaan Luotonsaajan ilmoittamalle 
tilille/ilmoittamille tileille sen jälkeen, kun lainasopimus on allekirjoitettu sähköisesti 
pankkitunnuksilla ja Luotonantaja on hyväksynyt kaikki pyydetyt asiakirjat.] 

3. REPAYMENT
Repayment shall be made monthly on the due date to the bank account designated 
by the Lender. Information on repayments is also available by logging on to the 
Lender's website, www.avidafinance.com. The repayment amount consists of 
amortisation, a fee and interest. Payment must be made by the Borrower not later 
than 1

st
 day of each month or, if this is not a bank day, on the closest next bank

day. Repayments made will be deducted at the Lender's discretion. The Borrower 
is entitled to receive, on request and free of charge, during the life of the loan, a 
statement of when the principal, interest, and fees are due (payment schedule). 

3. LUOTON TAKAISINMAKSAMINEN
Luotto maksetaan takaisin kuukausittain eräpäivänä luotonantajan osoittamalle 
tilille. Luotonsaaja saa takaisinmaksusta tietoa myös luotonantajan nettisivuille 
www.avidafinance.com kirjautumalla. Kuukausierä sisältää luoton lyhennyksen, 
kulut ja korot. Maksu on suoritettava kuukausittain ja se on suoritettava , viimeistän 
kunkin kuukauden 1. päivänä tai, jos tämä ei ole pankkipäivä, lähimpänä 
seuraavana pankkipäivänä. Luoton lyhennykset kohdistetaan Luotonantajan 
harkinnan mukaan. Luotonsaajalla on oikeus saada luottoaikana pyynnöstä ja 
maksutta selvitys siitä, milloin luoton pääoma, korot ja kulut erääntyvät 
(lyhennystaulukko). 

4. PAYMENT-FREE MONTH
In the event that the Borrower is granted payment-free months, the Lender is 
entitled to extend the term of the loan. 

4. LYHENNYSVAPAA
Mikäli Luotonsaajalle myönnetään yhennysvapaata, Luotonantajalla on oikeus 
pidentää luottoaikaa. 

5. ANNUITY
The loan agreement specifies the period within which the loan must be repaid to 
the Lender. Payments, including amortization, interest, and fees, must be equal 
and calculated so that the loan is repaid in full during the agreed term of the loan. 
However, if the Lender has changed the interest rate of the loan in accordance 
with section 6, the monthly payment amount may be changed accordingly. 

5. ANNUITEETTI
Luottosopimuksessa määritellään luottoaika, jonka kuluessa luotto on maksettava 
takaisin Luotonantajalle. Maksujen, mukaan lukien lyhennykset, korot ja kulut, on 
oltava tasasuuruisia ja laskettu siten, että luotto maksetaan kokonaisuudessaan 
takaisin sovitun luottoajan kuluessa. Jos Luotonantaja on kuitenkin muuttanut 
luoton korkoa kohdan 6 mukaisesti, kuukausierää voidaan muuttaa vastaavasti. 

6. INTEREST
The Borrower shall pay interest to the Lender at an annual rate calculated on the 
debt outstanding at any time commencing from the date of disbursement. Interest 
is calculated according to the actual number of days, based on a 360-day year. 
The interest rate consists of a reference rate and an interest margin determined in 
the credit agreement. The reference rate is the one (1) month Euribor rate. The 
value of the reference interest rate is reviewed every month and the value is 
determined according to the interest rate on the first banking day of each month. At 

the beginning of the credit relationship, the value of the reference interest rate is 
determined according to the reference interest rate quotation on the most recent 
interest rate determination date prior to the payment of the credit. The interest rate 
on the loan changes as much as the value of the reference rate has changed. The 
interest period extends from the 2nd of the month to the 1st of the following month 
(excluding the first day of the period and including the last day of the period). When 
calculating the interest, the month consists of 30 interest days and the year 360 
days. If the borrower pays the monthly installment earlier than the due date, the 
interest is still calculated until the due date. The estimated actual annual interest 
rate stated in the credit agreement has been calculated in accordance with the 
instructions of the Financial Supervisory Authority at the time the credit agreement 
was granted. The calculation takes into account the interest rate on the loan at the 
time the loan was granted, the costs of establishing the loan and any increase in 
the loan, and the monthly account management fee, assuming that the interest rate 
and fees remain the same throughout the loan period. If the quotation of the 
reference interest rate is terminated or suspended, the reference interest rate of the 
credit shall be the interest rate that replaces the previous reference interest rate 
according to the decision or instruction of the authority as of the law or the general 

terms and conditions [5th
 of October 2022]. Unless otherwise provided by law or 

regulation, and the creditor and the borrower do not agree on a replacement interest 
rate before the end of the interest rate period, the reference rate used before the 
delisting or suspension of the reference rate is used as the reference rate. If the 
Lender and the Borrower fail to agree on a new Reference Rate within six (6) 
months from the date on which the reference rate was delisted or suspended, the 
Lender shall determine the new Reference Rate after consultation with the relevant 
banking supervisory authorities. 

6. KORKO
Luotonsaajan on maksettava Luotonantajalle korkoa, perustuen vuotuiseen 
korkoon, joka lasketaan kulloinkin maksamatta olevalle velalle maksupäivästä 
alkaen. Korko lasketaan todellisien päivien lukumäärän mukaan 360 päiväisen 
vuoden perusteella. Korko muodostuu viitekorosta ja korkomarginaalista, joka 
määritetään luottosopimuksessa. Viitekorko on yhden (1) kuukauden Euriborkorko. 
Viitekoron arvo tarkistetaan yhden (1) kuukauden välein ja arvo määräytyy joka 
kuukauden ensimmäisen pankkipäivän koron mukaan. Luottosuhteen alkaessa 
viitekoron arvo määräytyy viimeisimmän ennen luoton maksamista olleen 
koronmääräytymispäivän viitekoron noteerauksen mukaan. Luoton korko muuttuu 
yhtä paljon kuin viitekoron arvo on muuttunut. Korkojakso ulottuu kuun 2. päivästä 
seuraavan kuun 1. päivään (pois lukien jakson ensimmäinen päivä ja mukaan 
lukien jakson viimeinen päivä). Korkoa laskettaessa kuukausi muodostuu 30 
korkopäivästä ja vuosi 360 päivästä. Luotonsaajan maksaessa kuukausierän 
eräpäivää aikaisempana ajankohtana, korko lasketaan silti eräpäivään asti. 
Luottosopimuksessa ilmoitettu arvioitu luoton todellinen vuosikorko on laskettu 
Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan luottosopimuksen myöntämishetkellä. 
Laskelmassa on otettu huomioon korko luotolle luoton myöntämishetkellä, luoton 
perustamiseen ja luoton mahdolliseen korottamiseen liittyvät kulut ja 
kuukausittainen tilinhoitomaksu olettaen, että korko ja maksut pysyvät samana 
koko luottoajan. Mikäli viitekoron noteeraus lopetetaan tai keskeytetään, käytetään 
luoton viitekorkona korkoa, joka lain tai yleisten ehtojen [voimassa 05.10.2022] 
alkaen viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaan korvaa aikaisemman viitekoron. 
Jos laissa tai viranomaisen määräyksessä tai ohjeessa ei määrätä asiasta, ja 
luotonantaja ja luotonsaaja eivät ennen korkojakson päättymistä pääse 
yksimielisyyteen viitekoron korvaavasta korosta, käytetään viitekorkona sitä 
viitekorkoa, jota käytettiin ennen viitekoron noteerauksen lopettamista tai 
keskeyttämistä. Jos luotonantaja ja luotonsaaja eivät pääse yksimielisyyteen 
uudesta viitekorosta kuuden (6) kuukauden kuluessa ajankohdasta, jolloin 
viitekoron noteeraus lopetettiin tai keskeytettiin, luotonantaja määrittelee uuden 
viitekoron kuultuaan asiaankuuluvia, pankkitoimintaa valvovia viranomaisia 

7. INTEREST ON ARREARS
If payment of principal, interest, or fees is not made in due time, the Borrower shall 
pay until payment is made annual default interest according to the Interest Act. The 
interest on arrears shall be at least equal to the interest charged on the amount of 
credit at any given time. If the interest charged by the Lender before the credit is 
due is higher than the default interest under the above-mentioned Interest Act, the 
Lender is entitled to charge this higher interest for up to 180 days after the credit is 
due in full, but not later than the credit court judgment. The agreed interest rate 
continues to apply on amounts not due and payable. The annual interest on arrears 
is calculated on the amount due and payable according to the interest rate in force 
at the time, as shown in the price list on the Lender's website, 
www.avidafinance.com. In addition to the interest on arrears referred to above, a 
late payment charge is also payable in the amount applied by the Lender from time 
to time. 

7. VIIVÄSTYSKORKO
Jos pääoman, korkojen tai kulujen maksua ei suoriteta ajoissa, Luotonsaajan on 
maksettava erääntyneelle ja maksamattomalle maksuerälle, kunnes maksu on 
suoritettu vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Viivästyskorko on vähintään 
yhtä suuri kuin kunakin ajankohtana luottosummasta perittävä korko. Jos 
luotonantajan ennen luoton maksettavaksi erääntymistä perimä korko on 
korkeampi kuin yllä mainittu korkolain mukainen viivästyskorko, on luotonantajalla 
oikeus periä viivästyskorkona tätä korkeampaa korkoa enintään 180 vuorokauden 
ajan luoton eräännyttyä maksettavaksi kokonaisuudessaan, kuitenkin enintään 
luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. 
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8. FEES
In addition to interest, the Borrower is obliged to pay a special fee to the Lender as 
compensation for the costs incurred by the Lender for the loan. The special fees to 
be paid by the Borrower to the Lender are specified in the loan agreement. Such 
fee shall be paid when the measure to which the fee relates has been carried out. 
At any time during the term of the loan, the Lender is entitled to decide to increase 
the special fee to the extent that the Lender's costs have increased for the measure 
the fee is intended to cover. The Lender applies the above terms and conditions to 
where modification of the fee is also to the advantage of the Borrower and thus 
reduces the fee to the extent that the Borrower's costs for the measure the fee is 
intended to cover are reduced. The Borrower shall also be obliged to pay to the 
Lender fees other than those attributable to the Lender's costs for the loan as such. 
Such charges are levied in such amounts and on such grounds as the Lender may 
from time to time generally apply and include, for example, reminder and late 
payment fees. Information regarding these fees can be found in the current price 
list at www.avidafinance.com. The Lender shall be entitled at any time during the 
term of the loan to decide to change the fees in accordance with this section. The 
Lender will notify the Borrower of any change in the fees for the loan by means of 
a special notice. 

8. KULUT
Luotonsaaja on luoton maksun yhteydessä velvollinen maksamaan koron lisäksi 
maksuja Luotonantajalle korvauksena kuluista, joita Luotonantajalle muodostuu 
luotosta. Erityismaksut, jotka Luotonsaajan on maksettava Luotonantajalle, 
määritellään luottosopimuksessa. Maksut tulee maksaa, kun maksua koskeva 
toimenpide on suoritettu. Luotonantaja voi koska tahansa luottosopimuksen 
voimassaoloaikana korottaa maksuja siltä osin, kun Luotonantajan kulut 
toimenpiteistä, jotka maksun on tarkoitus kattaa, ovat kasvaneet. Luotonantaja 
soveltaa edellä mainittuja ehtoja myös silloin, kun maksun muuttaminen on 
luotonsaajan edun mukaista, ja alentaa siten maksua siinä määrin kuin 
luotonsaajan kustannukset sen toimenpiteen osalta, jonka kattamiseen maksu on 
tarkoitettu, pienenevät. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan Luotonantajalle 
myös muita kuin Luotonantajalle luotosta aiheutuneista kustannuksista johtuvia 
maksuja. Tällaisia maksuja peritään sellaisina määrinä ja sellaisilla perusteilla, joita 
Luotonantaja voi ajoittain yleisesti soveltaa, ja niihin kuuluvat esimerkiksi muistutus- 
ja viivästysmaksut. Näitä maksuja koskevat tiedot löytyvät voimassa olevasta 
hinnastosta osoitteesta www.avidafinance.com. Luotonantajalla on oikeus milloin 
tahansa luottoaikana päättää maksujen muuttamisesta tämän kohdan mukaisesti. 
Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle muutoksista erityisellä ilmoituksella. 

9. THE LENDER'S RIGHT TO EARLY TERMINATION OF THE THE

LOAN
The lender has the right to terminate the Loan prematurely at a time determined by 
the Lender if: 

(a) The Borrower is at least one month in arrears with the payment which is still
outstanding and the overdue amount is at least ten percent of the initial Loan
amount; 

(b) The borrower is at least one month and in arrears with the payment which is still
outstanding and the overdue amount is at least 5% of the initial Loan amount, and
consists to two or more installments;

c) The Borrower has provided the Lender with a misleading information which may
have influenced the granting of the credit; or its terms or the Borrower is otherwise
material breach of contract;

d) The borrower dies, is declared bankrupt or the district court has decided to initiate 
a debt restructuring.

If the delay in payment is due to the Borrower's illness, unemployment or similar 
circumstance independent of the Borrower, the Lender does not there is no right to 
terminate the credit agreement unless the duration of the delay and taking into 
account other circumstances not to the Lender manifestly unreasonable. 

In addition, the Loan shall become due at the written request of the Lender, if any 
payment is delayed at least six (6) months and is still substantially unpaid. 

The termination of the Loan Credit will take effect with four (4) weeks notice or, if 
the Borrower has previously been notified of the delay in repayment or other breach 
of contract, two (2) weeks after the termination notice has been sent to the 
Borrower. The termination expires if the Borrower during this period pays the 
overdue amount or corrects other possible breach of contract. 

9. LUOTONANTAJAN OIKEUS ERÄÄNNYTTÄÄ LUOTTO 

ENNENAIKAISESTI

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää luotto ennenaikaisesti Luotonantajan 
päättämänä ajankohtana jos: 

a) Luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen
suorittamatta ja viivästynyt summa käsittää vähintään kymmenen prosenttia luoton 
alkuperäisestä määrästä.

b) Luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen
suorittamatta ja viivästynyt summa käsittää vähintään viisi prosenttia luoton
alkuperäisestä määrästä sekä koskee kahta tai useampaa maksuerää.

c) Luotonsaaja on antanut Luotonantajalle harhaanjohtavaa tietoa, jotka ovat
voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka Luotonsaaja on
syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen.

d) Luotonsaaja kuolee, asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt 
velkajärjestelyn aloittamisesta.

Jos maksuviivästys on johtunut Luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai 
muusta siihen rinnastettavasta Luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, 
Luotonantajalla ei ole oikeutta irtisanoa luottosopimusta, ellei viivästyksen kesto ja 
muut olosuhteet huomioon ottaen ole Luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Luotto 
erääntyy maksettavaksi myös luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos maksu 
on erääntynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja on edelleen olennaisessa määrin 
suorittamatta. Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos 
Luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästymisestä tai 
muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun 
erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle. Eräännyttäminen raukeaa, jos 
Luotonsaaja tämän ajan puitteissa maksaa myöhästyneen määrän tai korjaa muun 
mahdollisen sopimusrikkomuksen. 

10. EARLY REPAYMENT AND RIGHT OF WITHDRAWAL
The Borrower is entitled to repay the entire loan in advance. In the event of early 
repayment, the Borrower is obliged to pay the agreed interest up to and including 
the date of final payment. As a Borrower, you are entitled to withdrawal from your 
loan. You can exercise your right of withdrawal by notifying the Lender in a 
permanent manner (such as by post or email) within 14 days of signing the loan 
agreement and receiving written information regarding the terms and conditions of 
the loan. The Borrower shall, without delay and no later than within 30 days of the 
notice of cancellation, return the funds received under the Agreement, together with 
interest, for the period during which the Borrower has had the credit available. If the 
Borrower does not return the funds with interest within this period, the cancellation 
will lapse. 

10. ENNENAIKAINEN LUOTON MAKSAMINEN JA 

PERUUTUSOIKEUS
Luotonsaaja on oikeutettu maksamaan koko luoton ennenaikaisesti. 
Ennenaikaisen maksamamisessa, luotonsaaja on velvoitettu maksamaan sovitusti 
viimeiseen maksupäivään asti kertyneet korot. Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa 
luotto. Luotonsaaja voi peruuttaa luoton ilmoittamalla tästä Luotonantajalle 
pysyvällä tavalla (esim. postitse tai sähköpostin välityksellä) 14 päivän kuluessa 
luottosopimuksen allekirjoittamisesta ja kirjallisten luottoehtojen saamisesta. 
Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa 
peruuttamisilmoituksen tekemisestä palautettava sopimuksen perusteella 
saamansa varat korkoineen siltä ajalta, kun Luotonsaajalla on ollut luotto 
käytettävissä. Ellei Luotonsaaja tämän ajan kuluessa palauta varoja korkoineen, 
peruuttaminen raukeaa. 

11. LIABILITY FOR UNAUTHORISED TRANSACTIONS
The Borrower may not allow any third party to use the Borrower's name, personal 
ID number, e-ID, or other identifying information to enter into an agreement for the 
products offered by the Lender. The Borrower may not borrow or otherwise enter 
into an agreement with the Lender on behalf of any third party or to finance criminal 
activity. If the Borrower suspects that any third party, by using the Borrower's name, 
personal ID number, e-ID, or other identifying information, has applied for or entered 
into an agreement with the Lender, or may apply to enter into an agreement for a 
product offered by the Lender, the Borrower must immediately notify the Lender. 
The Borrower must also immediately notify the Lender if anyone else has induced 
the Borrower by threat, coercion or deception to apply for a product offered by the 
Lender or to enter into an agreement with the Lender. 

11. VASTUU LUVATTOMISTA LIIKETOIMISTA 
Luotonsaaja ei saa antaa kolmannelle osapuolelle lupaa käyttää Luotonsaajan 
nimeä, henkilötunnusta, elektronista tunnusta tai muita tunnistamiseen liittyviä 
tietoja, jotta kolmas osapuoli voisi solmia sopimuksen Luotonantajan tarjoamiin 
tuotteisiin liittyen. Luotonsaaja ei saa hakea luottoa tai muutenkaan solmia 
sopimusta Luotonantajan kanssa kolmannen osapuolen puolesta tai 
rahoittaakseen rikollista toimintaa. Luotonsaajan tulee ilmoittaa välittömästi 
Luotonantajalle, jos Luotonsaaja epäilee, että kolmas osapuoli, käyttäen 
luotonsaajan nimeä, henkilötunnusta, elektronista tunnusta tai muita 
tunnistamiseen liittyviä tietoja, on hakenut tai solminut sopimuksen Luotonantajan 
kanssa tai, että tällainen taho saattaa yrittää solmia sopimuksen Luotonantajan 
kanssa. Luotonsaajan tulee myös välittömästi ilmoittaa Luotonantajalle, jos joku on 
uhkailemalla, pakottamalla tai huijaamalla taivuttanut Luotonsaajan hakemaan 
Luotonantajan tarjoamaa tuotetta tai solmimaan sopimuksen Luotonantajan 
kanssa. 

12. CO-BORROWERS
The Borrower and the Co-Borrower are jointly and severally liable to the Lender. 
The foregoing means that each and every one of the borrowers is liable to the 
Lender for the full amount of the loan. The provisions set forth in these terms and 
conditions with regard to the Borrower also apply to the Co-Borrower. If there is a 
Co-Borrower to the loan, the Borrower in these general terms and conditions also 
refers to the Co-Borrower. 

12. YHTEISVASTUULLISET LUOTONSAAJAT
Luotonsaaja ja Yhteisvastuullinen Luotonsaaja ovat yhteisvastuussa 
Luotonantajalle. Edellä mainittu tarkoittaa, että kukin Luotonsaajista on vastuussa 
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Luotonantajalle koko luotosta. Kaikki näissä ehdoissa Luotonsaajaa koskevat 
velvollisuudet ja oikeudet koskevat samalla tavalla myös Yhteisvastuullista 
Luotonsaajaa. Jos luotolla on Yhteisvastuullinen Luotonsaaja, näiden ehtojen 
Luotonsaaja termillä viitataan myös Yhteisvastuulliseen Luotonsaajaan. 

13. CHANGE OF ADDRESS
The Borrower is obliged to notify the Lender without delay of any change of address. 

13. OSOITTEEN MUUTOS
Luotonsaajalla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä luotonantajalle kaikista 
osoitteenmuutoksista. 

14. NOTICES, ETC.
The Lender shall notify the Borrower of any updated general terms and conditions, 
determined changes in interest rates and fees. Notification shall be given not later 
than when the change begins to apply through special notice via 

www.avidafinance.com. 

14. ILMOITUKSET YM.
Luotonantajan tulee ilmoittaa Luotonsaajalle kaikista yleisten ehtojen päivityksistä 
sekä muutoksista koroissa ja kuluissa. Ilmoitus tulee antaa erikoisena ilmoituksena 
www.avidafinance.com kautta, viimeistään ennen muutoksien voimaan tulemista. 

15. LIMITATION OF THE LENDER'S LIABILITY
The Lender shall not be liable for any loss arising as a result of any legal enactment, 
measure taken by public authority, act of war, strike, lockout, boycott and blockade, 
or any other similar circumstance. The reservation in respect of strike, lockout, 
boycott or blockade shall also apply where the Lender is itself subject to or takes 
such industrial action. Furthermore, the Lender is not obliged to compensate other 
cases of loss which arise, where the Lender has exercised normal diligence. 

15. LUOTONANTAJAN VASTUUNRAJOITUS
Luotonantaja ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu lainmääräyksestä, 
viranomaisen toimesta, sodasta, lakosta, työsulusta, boikotista, saarrosta tai 
muusta näiden tapaisesta olosuhteesta. Lakko, työsulku, boikotti tai saarto käsittää 
myös tilanteen, jossa Luotonantaja on kyseisten toimien kohteena tai käyttää näitä 
työtaistelutoimia. Lisäksi Luotonantaja ei ole velvollinen korvaamaan muitakaan 
vahinkoja, jos Luotonantaja on toiminut tilanteessa normaalia huolellisuutta 
noudattaen. 

16. ASSIGNMENT OF LOAN AGREEMENTS
The Lender shall be entitled to assign or pledge its claim to any third party. 

16. LUOTTOSOPIMUKSEN LUOVUTUS
Luotonantajalla on oikeus luovuttaa tai pantata saaminen kolmannelle osapuolelle. 

17. PROCESSING OF PERSONAL DATA
In connection with the Borrower applying for a loan from the Lender, the Lender will 
process the Borrower's personal data. The Lender will only process the Borrower's 
personal data for as long as there is a legal basis for doing so. Complete information 
regarding the manner in which the Lender processes the Borrower's personal data 
and the Borrower’s rights can be found under "GDPR" at www.avidafinance.com.

17. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Luotonsaajan hakiessa luottoa Luotonantajalta, Luotonantaja käsittelee 
Luotonsaajan henkilötietoja. Luotonantaja käsittelee Luotonsaajan henkilötietoja 
vai niin kauan, kun sillä on oikeudellinen peruste käsittelylle. Tarkemmat tiedot 
tavoista, jolla Luotonantaja käsittelee Luotonsaajan henkilökohtaisia tietoja sekä 
Luotonsaajan oikeuksista löytyvät ”GDPR” osion alta osoitteesta
www.avidafinance.com. 

18. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION
This loan agreement and the terms and conditions herein shall be governed Finnish 
law. If the Lender brings an action against the Borrower in the status of a consumer, 
the dispute shall be settled in the district court of the place in which the Borrower is 
domiciled or habitually resident. If the Borrower is not domiciled in Finland, disputes 
will be heard in the Helsinki District Court. 

18. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA
Tähän luottosopimukseen sekä näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen 
lainsäädäntöä. Mikäli Luotonantaja nostaa kanteen kuluttajan asemassa olevaa 
Lainaottajaa vastaan, riita-asia on ratkaistava sen Suomessa sijaitsevan 
paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Lainanottajalla on kotipaikka 
tai vakituinen asuinpaikka. Jollei Lainanottajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, 
riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. 

MISCELLANEOUS INFORMATION 
Processing of Complaints 

Complaints regarding the loan should be made in the first instance to the Lender's 
customer service department. It is also possible to contact the Lender's Complaints 
Officer by emailing asiakaspalvelu@avidafinans.fi. 

Out-of-court dispute resolution 

In the event of a dispute with the Lender, the borrower has the option of contacting 
the National Board for Consumer Complaints, which is a board for alternative 
dispute resolution (www.kuluttajariita.fi, puhelin 029 566 5200) . 

Disclosure for credit reference purposes 
The Lender shall have the right to report the credit default to the Credit Information 
Register if the payment is more than 60 days from the original due date specified 
in the demand for payment, unless the debtor and the creditor have entered into a 
new payment agreement after the original due date, and at least 21 days have 
elapsed since the possibility of registering a default is recorded in the credit register. 

MUITA TIETOJA 
Valitusten käsittely 
Luottoa koskevat valitukset tulee ensi sijassa tehdä Luotonantajan 
asiakaspalvelulle. Yhteyttä voi ottaa myös Luotonantajan valituksista vastaavaan 
henkilöön (Complaints Officer) laittamalla sähköpostia osoitteeseen 
asiakaspalvelu@avidafinans.fi. 

Tuomioistuimien ulkopuolinen riidanratkaisu 
Mahdollisessa riidassa Luotonantajan kanssa, Luotonsaajalla on mahdollisuus 
ottaa yhteyttä Kuluttajariitalautakuntaan, joka tarjoaa vaihtoehtoista 
riidanratkaisua (www.kuluttajariita.fi, puhelin 029 566 5200) . 

Luottotietojen ilmaisu 

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa luottoon liittyvä maksun laiminlyönti 
luottotietorekisteriin, jos maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa 
mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä, jolleivät velallinen ja velkoja ole tehneet 
alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta, ja samalla on kulunut 
vähintään 21 päivää siitä, kun Luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on 
huomautettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin. 
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