A N S Ø G N I N G

O M

L Å N

P R I V A T E
Navn

CPR-nr.

Navn ægtefælle/samlever

CPR-nr.

Adresse

Postnr. og by

Telefon

Mobilnr.

E-mail

ansøger hermed Energi Nord A/S om at blive forhåndsgodkendt til optagelse af lån til erhvervelse af
energibesparende installationer på adressen:
___________________________________________.
TOTALENTREPRENØR / SAMARBEJDSPARTNER
Lånet ønskes ydet til brug for indkøb af energibesparende installationer hos følgende
leverandør/totalentreprenør: ________________________________________________.
LÅNETS ANVENDELSE OG STØRRELSE
Samlede omkostninger til indkøb af energibesparende installationer,
herunder omkostninger ved montering samt øvrige nødvendige omkostninger:
(Overslag eller tilbud fra totalentreprenøren skal vedlægges i kopi)

kr. __________

Fradrag for egen finansiering (minimum 20 %)

kr. __________

Låntagers samlede finansieringsbehov

kr. __________

LØBETID OG RENTEVILKÅR
Lånets løbetid kan maksimalt forventes at svare til den simple tilbagebetalingstid for den erhvervede
installation inklusive renteomkostninger. Den maksimale tilbagebetalingstid oplyses på låneaftalen
og kan maksimalt udgøre 10 år.
RENTER
Lånet forrentes med en fast rente, der p.t. er 9 % p.a. (Reguleres efter Nationalbankens officielle
indskudsrente med tillæg af 5 procentpoint.)
OPLYSNINGER OM LÅNTAGERS ØKONOMISKE FORHOLD
• Undertegnede giver ved min underskrivelse af denne låneansøgning tilladelse til at Energi.
Nord A/S kan indhente oplysninger om mig i RKI.
•

Undertegnede erklærer på tro og love, at jeg ikke er eller i de sidste 12 måneder før
låneansøgningens underskrivelse har været registreret i RKI, har været under personlig
konkurs eller gældssanering eller har afgivet insolvenserklæring i fogedretten.

LÅNTAGERS ERKLÆRING
Jeg/vi erklærer ved min/vores underskrivelse af denne låneansøgning at have læst og accepteret
”Vilkår for Energi Nord A/S’ ydelse af lån til finansiering af energibesparende installationer””.
Vilkårene er vedlagt, og er endvidere tilgængelige på www.Energinord.dk.

_____________________
Dato

_________________________________

________________________________

Låneansøger 1

Låneansøger 2 (ægtefælle/samlever)
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Åbningstider: Alle hverdage kl. 08.00 – 17.30

