
ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 
 
1  PARTER 

 
Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad ”Avida”. Med ”Kredittagaren” förstås den eller de 
personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats kredit hos Avida. Vid fler än 
en Kredittagare ansvarar var och en solidariskt för samtliga förpliktelser hänförliga till krediten såsom 
för egen skuld, oavsett vem av Kredittagarna som verkställt uttag.  

 

2  PRODUKT 
 

FlexKredit är en kredit på högst 60 000 kronor. Vid återbetalning tillämpas rak amortering, dvs. 
amorteringsbeloppet är lika stort varje förfallodag. Utöver amortering tillkommer ränta. 
Krediten är en s.k. revolverande kredit där Avida beviljat en högsta kreditgräns, ”Krediten”, upp till 
vilket uttag högst får göras.  
Kredittagaren kan efter återbetalning av en del eller hela Krediten på nytt utnyttja beviljad Kredit upp 
till den kreditgräns som beviljats. Detta kan ske under ett obegränsat antal tillfällen. Avida har rätt att 
när Kredittagaren begär förnyad utbetalning utföra en förnyad kreditprövning och har i samband 
härmed rätt att neka Kredittagaren rätten att utnyttja den tidigare beviljade kreditgränsen. 

Beviljande av Kredit föregås av kreditprövning och beslutas ensidigt av Avida. Om Kredittagaren vill 
höja sin kreditgräns sker ny kreditprövning.  
Förändras förutsättningarna för Krediten under Kreditens löptid har Avida rätt att sänka kreditgränsen 
till en kreditgräns som Avida finner skälig. Sänkningen av kreditgränsen kan ske till utnyttjat 
kreditbelopp vid tidpunkten för sänkningen.  
Kreditgränsen anses sänkt en dag efter det att skriftligt meddelande sänts ut eller omedelbart efter 
muntligt meddelande. 
 
 
3  ÅTERBETALNING 
 

Kredittagaren förbinder sig att till Avida betala ränta och avgifter för Krediten enligt Avidas vid var tid 
gällande allmänna villkor för konsumentkredit, samt förekommande avgifter.  
Krediten ska återbetalas månadsvis genom autogiro. 
Krediten ska återbetalas med tillägg för ränta och avgifter under den period som anges på 
kreditavtalet.  
Aviserat belopp ska vara Avida tillhanda senast den 26:e varje månad.  
Om Krediten utnyttjas på nytt överstigande ursprungligt utnyttjat kreditbelopp ökar månadsbeloppet 
och ny återbetalningsperiod påbörjas.  
Vid nytt kreditutnyttjande understigande ursprungligt utnyttjat kreditbelopp minskar månadsbeloppet 
och ny återbetalningsperiod påbörjas. 
Vid höjning av Kreditens kreditgräns påverkar detta månadsbetalningens storlek och ny 
återbetalningsperiod påbörjas. 
Kredittagaren har rätt att helt eller delvis lösa Krediten i förtid utan extra kostnader. 
 
 
 
 
4  ÖVERLÅTELSE AV KREDIT 
 
Avida får utan Kredittagarens samtycke överlåta eller pantsätta sin fordran enligt detta avtal till annan. 
Kredittagaren får inte överlåta Krediten till annan utan Avidas skriftliga medgivande. 
 
 
 



5  RÄNTA 
 
Kredittagaren ska betala ränta till Avida efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tidpunkt 
utestående kreditbelopp (rörlig ränta). Den räntesats som gäller när Krediten lämnas är angiven i 
kreditavtalet. Dessutom utgår dröjsmålsränta på förfallet belopp om Kredittagarens skuld inte betalas i 
tid. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för Krediten gällande räntesatsen jämte ett tillägg på tolv 
procentenheter. 
Avida har rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen för Krediten till nackdel för Kredittagaren 
om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Avida eller andra 
kostnadsförändringar som Avida inte skäligen kunde förutse när Krediten lämnades. 
Avida är skyldig att tillämpa dessa villkor även till Kredittagarens förmån.  
Avida lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten senast när den börjar gälla antingen 
genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post eller via hemsidan www.avida.se förutom vid 
ändringar i jämförelseräntan då underrättelse kan ske vid nästa avisering. 
Information om aktuell räntesats mm finns även tillgänglig på Avidas hemsida www.avida.se. 
Vid ränteändringar beräknar Avida räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändring. 
Den effektiva räntan utgörs av kreditkostnaden enligt Konsumentverkets riktlinjer och anvisningar. 
 
6  AVGIFTER OCH KOSTNADER 
 
Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Avida som ersättning för de kostnader 
Avida har för Krediten. De särskilda avgifter som för närvarande gäller och som Kredittagaren skall 
betala till Avida finns angivna i kreditavtalet och på www.avida.se och utgörs av uppläggningsavgift, 
aviseringsavgift (uttas när kontot utvisar en skuld), och en årlig kreditavgift . Avgifterna ska betalas när 
den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Avida får när som helst under kredittiden besluta om höjning av 
särskild avgift i den mån Avidas kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. 
Avida lämnar meddelande om ändrade avgifter o kostnader för Krediten senast när de börjar gälla 
antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post eller via hemsidan www.avida.se 
 
Betalar Kredittagaren ej i rätt tid föreskrivna inbetalningar har Avida rätt att påföra kontot, 
förseningsavgift(f n 100 kr), ersättning för skriftlig betalningspåminnelse (f n 50 kr) samt lagstadgad 
inkassoavgift. Gällande avgifter framgår på www.avida.se. 
Avida får när som helst under kredittiden besluta om ändring av avgifter enligt detta stycke. Avida 
lämnar meddelande om ändrade avgifter antingen genom meddelande till Kredittagaren med e-post 
eller via hemsidan www.avida.se 
Kredittagaren ska även ersätta Avidas kostnader och arbete för att bevaka och driva in Avidas fordran 
hos Kredittagaren. 
 
7  ÅNGERRÄTT 

 
Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Avida lämna eller sända ett 
meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Krediten ingicks, dock tidigast räknat från den 
dag då erfoderlig dokumentation kommit Kredittagaren till handa.  
 
Om Kredittagaren utövar sin ångerrätt, skall denne snarast och senast inom 30 dagar från den dag då 
Kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det belopp som erhållits från Avida, 
med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Räntan skall utgå från och med den dag då Kredittagaren 
fick tillgång till Krediten till och med den dag då den återbetalas.  
 
Avida skall snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Avida tog emot Kredittagarens 
meddelande om att Krediten frånträds betala tillbaka de avgifter som Kredittagaren betalat med 
anledning av Krediten, såsom t.ex. uppläggningsavgift.  
 
Om Kredittagaren utövar sin ångerrätt och det med anledning av Krediten har ingåtts en anknytande 
avtal om tjänster som tillhandahålls av Avida eller av någon annan på grund av en överenskommelse 
mellan denne och Avida, skall det anknytande avtalet upphöra att gälla utan att Kredittagaren åläggs 
någon påföljd härför. 
 

 
 

http://www.avida.se/
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8  FÖRTIDSINLÖSEN 
 
Kredittagaren har rätt att helt eller delvis lösa Krediten i förtid. Vid förtida återbetalning skall 
Kredittagaren betala ränta och andra kostnader för Krediten för tiden fram till förtidsbetalningen, men 
inte för tiden därefter. 
 
9   AVRÄKNINGSORDNING 
 
Vid betalning har Avida rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader 
och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. 
 
 
10  MEDDELANDE 
 
Meddelande som sänts av Avida i rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått 
Kredittagaren senast på sjunde dagen efter avsändandet om brevet sänts till den adress som är 
angiven i ansökan eller på annat sätt är känd för Avida.  
Meddelande som sänts med hjälp av telefax, Internet eller annan elektronisk kommunikation ska 
anses ha kommit Kredittagaren tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kredittagaren uppgiven 
adress.  
Kredittagaren ska underrätta Avida om adressändring, ändring av e-postadress eller annan ändring av 
uppgifter som är av betydelse för Avida. 
 
 
 
 
11  AVIDAS RÄTT ATT STOPPA UTNYTTJANDE AV KREDITEN 
 
Avida får med omedelbar verkan avbryta rätten att utnyttja Krediten om Kredittagaren inte har fullgjort 
sina skyldigheter enligt kreditavtalet, missbrukat kontot eller det finns skälig anledning till att misstänka 
att Kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Avida. 
 
 
 
12  AVIDAS RÄTT ATT SÄGA UPP KREDITEN TILL BETALNING I FÖRTID 
 
Avida har rätt att säga upp Krediten till betalning vid tidpunkt som Avida bestämmer om någon av 
följande omständigheter föreligger: 
1) Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio 
procent av kreditfordringen. 
2) Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem 
procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. 
3) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. 
4) Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt 
undandrar sig att betala sin kreditskuld. 
 
Vill Avida få betalt i förtid enligt punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor. Tiden 
räknas från det att Avida sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till 
Kredittagaren under dennes vanliga adress eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer 
Kredittagaren tillhanda. 
Har Avida krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3 är Kredittagaren inte skyldig att betala i förtid, om 
Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och 
dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit till betalning. Detsamma gäller om 
Kredittagaren vid uppsägningen enligt punkt 4 eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar 
säkerhet för Krediten. 
Har Kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten 
att betala Krediten i förtid gäller inte bestämmelserna i det stycket. 
 



13 INFORMATION OM BEHANDLING AVPERSONUPPGIFTER OCH INFORMATION OM 
MARKNADSFÖRING  
 

Personuppgiftsansvarig är Avida Finans AB org nr 556230-9004. 

Kredittagaren samtycker till att Avida inhämtar, registrerar, lagrar och använder personuppgifter 
såsom Kredittagarens namn och adress, den beviljade Krediten, kreditvärdering inkluderat 
upplysningar från kreditupplysningsföretag. Avida behandlar Kredittagarens personuppgifter i enlighet 
med gällande persondatalagstiftning. Kredittagaren är skyldig att lämna sådana upplysningar till Avida 
som är nödvändiga för att Avida ska kunna fullfölja sina skyldigheter enligt lagen om penningtvätt och 
terroristfinansiering. 
Kredittagaren samtycker till att personuppgifter får behandlas av Avidas samarbetspartners såväl i 
Sverige som utomlands om detta krävs för att avtalet skall kunna fullgöras samt att Avida får tillföra 
och uppdatera sina kunddatabaser sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och 
god kund- och registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som 
telekommunikation.  
Kredittagaren har rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som 
finns registrerade hos Avida. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat 
sätt irrelevanta åligger det Avida att vidta rättelseåtgärder. 
Personuppgifterna kommer att användas för att fullgöra Avidas åtaganden gentemot  
Kredittagaren, för att utföra kreditkontroller, informera Kredittagaren om erbjudanden samt i övrigt i 
marknadsföringssyfte. Kredittagaren samtycker till att Avida får använda denna information för direkt 
marknadsföring (via brev, telefon, e-post, sms, etc.) från Avida och Avida närstående företag, anslutna 
ombud, samarbetsparters samt andra företag inom ramen för gällande lagstiftning. Kredittagaren har 
rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Avida 
åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst info@avida.se 
 

14  UPPGIFTSLÄMNANDE I ENLIGHET MED KREDITUPPLYSNINGSLAGEN (1973:1173) 
  
Uppgifter om Krediten, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av Avida komma att lämnas till 
kreditupplysningsföretag som står under datainspektionens tillsyn i enlighet med 
Kreditupplysningslagen. Uppgifter som lämnas till kreditupplysningsföretag kommer att föras in i 
kreditupplysningsföretagets register. Uppgifterna görs därvid tillgängliga för banker och 
kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Upplysning om uppgiftslämnandet kan 
erhållas av Avida. 
 
 
. 
15  BEGRÄNSNING AV AVIDAS ANSVAR 
 
Avida är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. 
Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Avida själv vidtar eller är 
föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Avida, om 
Avida varit normalt aktsam.  
Avida svarar inte i något fall för indirekt skada om inte skadan orsakats av Avidas grova vårdslöshet. 
Föreligger hinder för Avida att verkställa betalning eller att helt eller delvis vidta annan åtgärd enligt 
dessa Allmänna villkor på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp 
tills dess hindret har upphört. Vid sådan uppskjuten betalning skall Avida betala ränta efter den 
räntesats som gällde på förfallodagen. Är Avida till följd av omständighet som anges i första stycket 
förhindrad att ta emot betalning, har Avida för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast 
enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 
 
16  AUTOMATISK BETALNING (AUTOGIRO) 
 

Återbetalning sker genom Autogiro varvid förfallna belopp automatiskt dras från ett konto i bank. 

mailto:info@avida.se


Kredittagaren ger ett elektroniskt medgivande att överföring skall ske till Avida via autogiro. Ett sådant 
medgivande innebär för den som lämnar medgivandet en skyldighet att tillse att tillräckliga medel finns 
tillgängliga på konto varifrån överföring ska ske senast bankdagen före överenskommet 
överföringsdatum. Uttaget görs så att betalningen är Avida tillhanda på förfallodagen. Om 
kontobehållningen på förfallodagen inte räcker till betalning av förfallet belopp får Avida senare göra 
ytterligare överföringsförsök enligt de rutiner som Avida vid var tid tillämpar. 

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutiner för kontoförande banks räkning. 
Kredittagaren medger därför att uppgifter ur kontoförande banks register om kontonummer och adress 
får samköras med Bankgirocentralen BGC AB:s uppgifter till ett register. 

För automatisk betalning från konto i bank gäller dessutom villkoren för Autogiro enligt nedan. 

Medgivande till betalning via Autogiro:  
 
Jag, nedan benämnd Betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av 
angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva 
behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag.  
Uttag belastas Betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får Betalaren 
från kontoförande bank. Medgivandet kan på Betalarens begäran överflyttas till annat konto i 
kontoförande bank eller konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande:  
 
• Godkännande/information i förväg.  
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om Betalaren senast 
åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt.  
 
• Täckning måste finnas på kontot.  
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om 
kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får  
betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna (avser inte, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton), som får omfatta högst en vecka. Information om antalet 
uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren  
 
• Medgivandets giltighetstid, återkallelse:  
Medgivandet gäller tills vidare. Om Betalaren vill återkalla medgivandet gör Betalaren det genom att 
kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar 
efter att åter kallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.  
 
• Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro:  
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar 
efter det att kontoförande bank eller betalningsmottagaren underrättat Betalaren härom. Kontoförande 
bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta Betalarens anslutning till Autogiro 
om Betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om 
det konto som medgivandet avser avslutas.  
 
17  BANKID OCH E-LEGITIMATION 
 
För att Kredittagaren skall kunna ansöka om en kredit digitalt krävs att Kredittagaren innehar 
BankID eller e-legitimation. Avida accepterar dock endast e-legitimation utfärdad av Nordea Bank AB 
eller TeliaSonera Sverige AB. Kredittagaren ansvarar själv för att denne har den för ändamålet lämplig 
utrustning som erfordras för att kunna nyttja BankID eller e- legitimation. 

BankID och e-legitimation är elektroniska ID-handlingar som Kredittagaren skall använda för 
identifiering och signering hos Avida. En identifikation med BankID eller e-legitimation är lika giltig som 
en fotolegitimation och en signering med BankID eller e-legitimation är lika bindande som en 
namnteckning på ett papper. Kredittagaren förbinder sig därför dels att ej låta annan person nyttja 
Kontohavarens BankID eller e-legitimation. 



Avida kontrollerar ej att det är Kredittagaren som utnyttjar dennes BankID eller e-legitimation vid 
kommunikation med Avida. Kredittagaren ansvarar för hur dennes BankID eller e-legitimation används 
och Kredittagaren står för risken om någon obehörig använder dennes BankID eller elegitimation. 
Kredittagaren förbinder sig därför att hantera uppgifter rörande BankID och e-legitimation på ett 
sådant sätt att ingen annan kan använda sig av dessa. 
 
 
18  KREDITTAGARENS ANSVAR 
 
Kredittagaren förbinder sig: 
- att välja lösenordet så att det inte kan förknippas med Kredittagaren och att hålla 
samtliga lösenord hemliga 
- att förvara medium där BankID eller e-legitimation lagras (t ex hårddisk, diskett , 
CD eller USB-minne) på ett säkert sätt. 
- att radering sker av BankID eller e-legitimation som lagrats på oskyddad plats (t ex 
offentlig dator). 
- att inte exponera BankID eller e-legitimation oskyddat, t ex via e-post. 
- att omedelbart spärra BankID eller e-legitimation om det finns misstanke att någon 
annan fått kännedom om lösenordet samt att även då kontakta Avida 
- att vid misstanke om brott genast göra en polisanmälan 
 
Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kredittagaren har underlåtit att 
skydda en personlig kod, ansvarar Kredittagaren för beloppet, dock högst 1 200 kr om Kredittagaren 
är Konsument. Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras genom grov oaktsamhet från 
Kredittagarens sida ansvarar Kredittagaren för hela beloppet. Är Kredittagaren Konsument är ansvaret 
enligt föregående mening begränsat till högst 12 000 kr. Har Kredittagaren handlat särskilt klandervärt, 
ansvarar denne dock för hela beloppet. 
 
Kredittagaren ansvarar ensam för skada som uppkommit på grund av fel eller brist i Kontohavarens 
dator- eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang. Kredittagaren är ansvarig för 
skada eller förlust som Kredittagaren uppsåtligen eller genom oaktsamhet åsamkar sig själv, Avida 
eller tredje man. 
 
 
 
19  ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR 
 
Avida förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna villkor. Meddelande om ändrade villkor ska 
lämnas till Kredittagaren. Om villkorsändringen är av väsentlig betydelse skall Kredittagaren senast 14 
dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft informeras om ändringen. Om Kredittagaren inte godtar 
ändringen har Kredittagaren rätt att omedelbart avsluta Krediten, varvid Krediten förfaller till betalning. 
Sådan begäran ska lämnas till Avida skriftligen. 
Avidas kundregister och andra uppgifter Avida har om Kredittagaren skyddas av banksekretess enligt 
Lag om finansieringsverksamhet. 
 
20  INFORMATION ENLIGT DISTANS OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN (2005:59) 
 
Avida, 556230-9004, Box 38101, 100 64 Stockholm . Telefon 08-564 20 100, hemsida www.avida.se. 
 
Avida är ett Kreditmarknadsbolag som tillhandahåller finansiella lösningar och som står under 
Finansinspektionens tillsyn. 
 
Produkten är en Kredit på upp till 60 000 kr med en löptid på 10 år. Kredittagaren uppmärksammas på 
att Krediten kan innebära en påfrestning på den privata ekonomin. 
 
Klagomål avseende Avidas produkter och tjänster bör omgående meddelas Klagomålsansvarig hos 
Avida. Är Kredittagaren 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. 
 

http://www.avida.se/


 

21  TILLÄMPLIG LAG  
 
Tolkning och tillämpning av kreditavtalet och dessa Allmänna villkor ska ske enligt svensk lag.Tvist 
skall avgöras av allmän domstol. 
 
 

 


