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Information om AvidaSpar vid distansavtal
Bolags- och verksamhetsinformation
Avida Finans (publ) AB (”Avida”)
Organisationsnummer: 556230-9004
Box 38101, 100 64 Stockholm.
Telefon 08-564 20 100
Hemsida www.avidafinance.com

Avida är ett Kreditmarknadsbolag som tillhandahåller enkla och moderna finansiella lösningar och
tjänster för privatpersoner och företag i Sverige, Norge och Finland, vilket bland annat innefattar rätt att
tillhandahålla inlåning.
Avida står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information hänvisas till Finansinspektionens
hemsida www.fi.se

AvidaSpar
-

AvidaSpar sparkonto är ett sparkonto med rörlig ränta.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Kontot har inga bindningstider eller dolda avgifter.
Antal fria uttag är obegränsat.
Högsta sparbelopp är 1 050 000 kronor.
Ränta på innestående medel beräknas för samtliga kalenderdagar under året. Ränta tillförs
kontot vid utgången av varje år eller då kontot avslutas.
Avida är i vissa fall skyldig att innehålla skatt på räntan.
För närvarande är det kostnadsfritt att inneha ett sparkonto.

Gällande prislista för Avidas tjänster och produkter finns på www.avidafinance.com
Insättningar görs till vårt bankgiro nummer 5516-0659.
Observera att OCR-nummer för kontot måste anges, på det sättet identifieras insättningen.

Ångerrätt
Kontohavaren har enligt lag rätt att ångra sig och frånträda ingånget avtal med Avida. Om
kontohavaren vill utnyttja sin ångerrätt skall detta meddelas till Avida inom 14 dagar från den dag
då avtalet ingicks. Avida skall då senast inom 30 dagar betala tillbaka det belopp som satts in på
kontot. Återbetalning sker till mottagarkontot.
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Efter fristen för ångerrätt löpt ut har du rätt att senare säga upp avtalet i enlighet med vad som
stadgas i de Allmänna villkoren för AvidaSpar.

Reklamation eller klagomål
Om du är missnöjd med Avidas produkter och tjänster är det viktigt att du meddelar
Klagomålsansvarig hos Avida. Är du inte nöjd med svaret från Klagomålsansvarig finns det möjlighet
att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol. Vägledning kan även
erhållas från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller konsumentvägledningen i din kommun.

