ALLMÄNNA VILLKOR - AVIDALÅNET
Gällande från 2022-06-20

1. PARTER
Parter är Avida Finans AB (publ), org.nr 556230-9004, (Långivaren) och den eller
de personer som har beviljats ett lån (Låntagare). Långivaren är ett svenskt
kreditmarknadsbolag med tillstånd att driva finansieringsrörelse. Tillstånds- och
tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.
2. LÅNET
Lånet är ett s.k. annuitetslån utan säkerhet. Räntesatsen på lånet är rörlig och kan
ändras i enlighet med punkt 6. Låntagaren har möjlighet att, under vissa
förutsättningar, höja sitt befintliga engagemang. Vid höjning har Långivaren rätt att
betala ut mellanskillnaden av befintlig skuld och det nya beviljade lånebeloppet.
3. ÅTERBETALNING
Återbetalning ska ske till av Långivaren anvisat bankgirokonto genom Autogiro.
Låntagaren aviseras endast genom att information finns tillgänglig genom
inloggning
på
Långivarens
hemsida,
www.avidafinance.com.
Återbetalningsbeloppet består av en amorteringsdel, en avgiftsdel och en räntedel.
Betalning ska ske månadsvis och vara Långivaren tillhanda senast den 25:e varje
månad eller, om detta inte är en bankdag, på närmaste föregående bankdag.
Gjorda återbetalningar avräknas efter Långivarens val med de begränsningar som
följer av 31 § Konsumentkreditlagen. Låntagaren har rätt att på begäran och utan
avgift under lånets löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter
ska betalas (betalningsplan).
4. BETALNINGSFRI MÅNAD
För det fall Låntagaren beviljas betalningsfria månader har Långivaren rätt att efter
eget val antingen ändra storleken av senare annuiteter så att lånetiden blir
oförändrad och lånet slutbetalas vid avtalad tidpunkt eller förlänga lånetiden.
5. ANNUITET
På låneavtalet har angivits inom vilken tid lånet ska återbetalas till Långivaren.
Betalningarna, vari ingår amortering, ränta och avgifter, ska uppgå till lika stora
belopp och beräknas så att lånet till fullo blir återbetalt under den avtalade
lånetiden. Har Långivaren enligt punkt 6 ändrat räntesatsen för lånet kan dock
betalningarnas storlek komma att ändras.
6. RÄNTA
Låntagaren ska betala ränta till Långivaren efter en årlig räntesats som beräknas
på vid varje tid utestående skuld från och med utbetalningsdagen. Ränta beräknas
efter faktiskt antal dagar, baserat på ett år med 365 dagar. Att räntan är rörlig
innebär att räntesatsen kan ändras då det motiveras av kreditpolitiska beslut,
förändringar på räntemarknaden, ändrade upplåningskostnader för Långivaren
eller andra kostnadsförändringar som Långivaren inte skäligen kunde förutse när
lånet lämnades. Långivaren är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till
Låntagarens förmån.
7. DRÖJSMÅLSRÄNTA
Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska Låntagaren betala
en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På
belopp som inte förfallit fortsätter den avtalade räntan att löpa. Den årliga
dröjsmålsräntan beräknas på det förfallna beloppet efter en vid var tid gällande
ränta som framgår av prislistan på Långivarens hemsida, www.avidafinance.com.
Vid sidan av dröjsmålsränta enligt ovan utgår även förseningsavgift med det belopp
som Långivaren vid varje tid tillämpar.
8. AVGIFTER
Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Långivaren som
ersättning för de kostnader Långivaren har för lånet. De särskilda avgifter
Låntagaren ska betala till Långivaren finns angivna i låneavtalet. Sådan avgift ska
betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Långivaren äger när som helst
under lånetiden rätt att besluta om höjning av särskild avgift i den mån Långivarens
kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Långivaren tillämpar
ovanstående villkor om ändring av avgift även till Låntagarens förmån och sänker
således avgiften i den mån Låntagarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att
täcka minskat. Låntagaren ska även vara skyldig att till Långivaren betala andra
avgifter än sådana som förorsakas av Långivarens kostnader för lånet som sådant.
Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som Långivaren vid
varje tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelse- och förseningsavgifter. Information om dessa avgifter framgår av vid varje tid gällande prislista på
www.avidafinance.com. Långivaren äger när som helst under lånetiden rätt att
besluta om ändring av avgifter enligt denna punkt. Långivaren lämnar meddelande
om ändrade avgifter för lånet genom ett särskilt meddelande till Låntagaren.
9. LÅNGIVARENS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET I FÖRTID
Långivaren har rätt att säga upp Lånet till betalning i förtid vid tidpunkt som
Långivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:
a) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp
som överstiger tio procent av fordringen;
b) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp
som överstiger fem procent av fordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster
som förfallit vid olika tidpunkter;
c) Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller
d) Det står klart att Låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller
förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.
Vill Långivaren få betalt i förtid enligt a), b) eller c) ovan, gäller en uppsägningstid
om minst fyra (4) veckor från det att Långivaren sänder ett meddelande om
uppsägning till Låntagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt
kommer Låntagaren till handa. Har Långivaren krävt betalning i förtid enligt a), b)
eller c) är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Låntagaren före

utgången av uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit jämte
dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Låntagaren vid uppsägning enligt d) genast
efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet
för Lånen. Om Låntagaren tidigare med stöd av dessa bestämmelser befriats från
skyldigheten att betala Lånet i förtid är Låntagaren ej berättigad att vidta nämnda
åtgärder för att förhindra förtida betalning.
10. FÖRTIDSLÖSEN OCH ÅNGERRÄTT
Låntagaren har rätt att när som helst betala hela lånet i förtid. Vid förtida
återbetalning är Låntagaren skyldig att betala avtalad ränta fram till dagen för
slutbetalning. Som Låntagare har du rätt att ångra ditt lån. Du kan utnyttja
ångerrätten genom att meddela Långivaren detta inom 14 dagar från det att skrivit
på låneavtalet och erhållit skriftlig information om lånevillkoren. Om du ångrar ditt
lån är du skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet samt upplupen ränta till och
med återbetalningsdagen. Uppläggningsavgiften och eventuella aviavgifter
kommer att räknas av från återbetalningskravet.
11. ANSVAR FÖR OBEHÖRIGA TRANSAKTIONER
Låntagaren får inte låta någon annan utnyttja Låntagarens namn, personnummer,
e- legitimation eller andra identitetsuppgifter för att ingå avtal om de produkter som
Långivaren erbjuder. Låntagaren får inte uppta lån eller i övrigt ingå avtal med
Långivaren för någon annans räkning eller för att finansiera brottslig verksamhet.
Om det hos Låntagaren uppkommer misstanke om att någon annan genom att
utnyttja Låntagarens namn, personnummer, e-legitimation eller andra
identitetsuppgifter har ansökt om eller ingått avtal med Långivaren, eller kan komma
att ansöka om att ingå avtal om en produkt som Långivaren erbjuder, ska
Låntagaren omedelbart anmäla detta till Långivaren. Låntagaren ska även
omedelbart anmäla till Långivaren om någon annan genom hot, tvång eller
vilseledande har förmått Låntagaren att ansöka om en produkt som Långivaren
erbjuder eller att ingå avtal med Långivaren.
12. MEDLÅNTAGARE
Låntagaren och Medlåntagarens betalningsansvar är solidariskt gentemot
Långivaren. Det innebär att var och en av låntagarna är betalningsansvarig för hela
lånebeloppet gentemot Långivaren. Vad som i dessa villkor anges beträffande
Låntagaren gäller även för Medlåntagaren. Om det finns en Medlåntagare till lånet
avses med Låntagaren i dessa allmänna villkor även Medlåntagaren.
13. ADRESSÄNDRING
Låntagaren är skyldig att ofördröjligen meddela Långivaren om adressändring.
14. MEDDELANDEN M.M
Långivaren ska underrätta Låntagaren om uppdaterade allmänna villkor beslutade
ränteändringar och avgiftsändringar. Underrättelse skall lämnas senast när
ändringen börjar gälla genom ett särskilt meddelande via www.avidafinance.com.
15. BEGRÄNSNING AV LÅNGIVARENS ANSVAR
Långivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd,
krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott eller blockad gäller
även om Långivaren självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Långivaren är inte heller skyldigt att andra fall ersätta skada som uppkommer, om
Långivaren varit normalt aktsamt.
16. ÖVERLÅTELSE AV LÅNEAVTAL
Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan.
17. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
I samband med att Låntagaren ansöker om ett lån hos Långivaren kommer
Långivaren att behandla Låntagarens personuppgifter. Långivaren behandlar
endast Låntagarens personuppgifter så länge det finns en rättslig grund för det.
Fullständig information kring hur Långivaren behandlar Låntagarens
personuppgifter samt vilka rättigheter Låntagaren har finns under “GDPR” på
www.avidafinance.com.
18. TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSTOL
På låneavtalet och dessa villkor ska svensk rätt vara tillämplig. Tvist i anledning av
lånet och eller dessa villkor ska avgöras av svensk allmän domstol. Svensk rätt ska
tillämpas. Långivaren har emellertid rätt att väcka talan i annat land om Låntagaren
har hemvist där eller har tillgångar i det landet.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Klagomålshantering
Klagomål avseende lånet bör i första hand framföras till Långivarens kundtjänst.
Möjlighet finns även att kontakta klagomålsansvarig hos Långivaren genom att
maila till klagomal@avida.se .
Tvisteprövning utanför domstol
Vid tvist med Långivaren har låntagaren möjlighet att vända sig till Allmänna
reklamationsnämnden (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistelösning. Adress:
ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En anmälan till nämnden måste
vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och
tidsgränser.
Uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål
Uppgift om lånet, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att
lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl., i enlighet med Kreditupplysningslagen
(1973:1173). Ytterligare upplysningar om lämnandet av sådana uppgifter erhålles
från Långivaren vid förfrågan.
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