VILKÅR FOR ENERGI NORD A/S’ YDELSE AF LÅN TIL FINANSIERING AF
ENERGIBESPARENDE INSTALLATIONER
(PRIVATE)
1.
1.1.

Lånets størrelse og anvendelse
Energi Nord A/S medvirker til finansiering af samtlige omkostninger, som er påkrævede til indkøb,
montering, installation m.v. af de energibesparende foranstaltninger, som kunden erhverver hos
Energi Nord A/S’ samarbejdspartner.
Lånebeløbet kan ikke overstige de faktisk fakturerede omkostninger ved installationernes
anskaffelse, og under alle omstændigheder ikke overstige 150.000,00 kr.

2.
2.1.

Renter og omkostninger
Lånet ydes til en fast rente, der fastsættes efter Nationalbankens officielle indskudsrente med tillæg
af 5 procentpoint.
Den til enhver tid gældende rente oplyses på Energi Nord A/S’ hjemmeside www.energinord.dk
Der opkræves låntager et oprettelsesgebyr på 250,00 kr. i forbindelse med oprettelse af lånet.
Bevilliges låntager ikke godkendelsen af lånet, beregnes ikke omkostninger.

3.

Afviklingsperiode
Tilbagebetalingsperioden på lånet aftales i forbindelse med lånets optagelse med Energi Nord A/S,
og forventes maksimalt at svare til den simple tilbagebetalingstid på installationen, dog ikke over
10 år.
Energi Nord A/S oplyser på låneaftalen den maksimale tilbagebetalingsperiode overfor låntager,
hvorefter låntager selv kan anføre om lånet ønskes tilbagebetalt over en kortere periode.

4.
4.1.

Kundeforhold
Det er en betingelse for udbetaling af lånet og for lånets beståen, at låntager er i et bestående
kundeforhold som elforbruger hos Energi Nord A/S.

5.
5.1.

Udbetaling af lånet
Udbetaling af det lånte beløb sker direkte til den Energi Nord A/S samarbejdspartner, som låntager
har valgt som totalentreprenør på opgaven med udførelse af energibesparende installationer.
Udbetalingen forudsætter, at låntager er godkendt som låntager af Energi Nord A/S og har
underskrevet og returneret de fornødne lånedokumenter i behørig stand.
Endvidere skal såvel låntager samt leverandører over for Energi Nord A/S attestere, at udstyret er
monteret og idriftsat og ikke behæftet med fejl eller mangler.

6.
6.1.

Opkrævning
Renter og afdrag samt oprettelsesgebyr betales via låntagers elregning. Låntager er forpligtet til at
tilmelde sig PBS-ordningen og at være tilmeldt i hele lånets løbetid.
Renter og afdrag opkræves kvartalsvis sammen med udsendelsen af den ordinære elregning.

7.

Låntagers opsigelse af lånet
Låntager kan til enhver tid indfri lånet helt eller delvist ved indbetaling af ekstraordinære afdrag til
Energi Nord A/S.
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8.
8.1.

Energi Nord A/S’ opsigelse af lånet
Energi Nord A/S kan med øjeblikkelig virkning opsige lånet, såfremt:
•
•
•
•

9.
9.1.

Låntager misligholder betaling af forfaldne renter og/eller afdrag.
Låntager sælger eller på anden vis overdrager ejendomsretten til den ejendom hvor
installationerne er installeret.
Låntager udtræder som kunde/forbruger hos Energi Nord A/S eller ikke er tilmeldt PBSordningen.
Låntager går konkurs, indgår en gældsaneringsordning eller akkordering.

Indberetning af energibesparelser
Rettighederne til at indberette de opnåede energibesparelser til Energistyrelsen i henhold til
Energispareloven overdrages til Energi Nord A/S.
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