
 

Låneansøgning til energiforbedringer  

Låntager 
Ejendommens ejer 

 

 

Cpr. Nr. 

Evt. Ægtefælle, samlever eller medejer 
 

 

Cpr. Nr. 

Adresse 
 

 

Post nr. og by 

Evt. installationsadresse (hvis forskellige fra adresse) 
 

 

Post nr. og by 

E-mailadresse 

 
Telefonnr. 

Lånebeløb op til kr. 100.000:  
 
I alt kr. 

Ønsket løbetid på lån (op til 12,5 år) 
 
12,5 år ___   Anden løbetid ___ år 
 

 

 

Særlige betingelser 
Når låntager har godkendt arbejdet, giver låntager Merkur Andelskasse uigenkaldelig tilladelse til at udbetale 
lånebeløbet til den installatør, der har udført opgaven. Det er en forudsætning for udbetalingen af lånet, at låntager 
er godkendt hos Merkur Andelskasse, og at ydelsen betales via Betalingsservice. Det er desuden en betingelse for 
udbetaling af lånet, at ejeren af ejendommen aftager el fra Energi Fyn.  

 

Underskrift 
Jeg har gennemlæst og accepteret vilkår og betingelser 
 
 
_______________________________                             _________________________________ 
                       Ansøger                                                                Ægtefælle, samlever, medejer 

 

 

 

 

 

Procedure 
Ansøgningen sendes til Merkur Andelskasse. 
Lånebeløbet kan ikke overstige prisen på installationen. 
Du vil senest modtage svar på ansøgning 5 dage efter Merkurs 
modtagelse af ansøgningen. 
 
Et tilsagn vil blive fulgt af en nøje beskrivelse af den videre proces. 

Kontaktoplysninger: 
Merkur Andelskasse 
Bispensgade 16, 1. 
9000 Aalborg 
Tlf.: 70272706 
E-mail: energi@merkur.dk 
 

 
 

 

Samtykke til udveksling af oplysninger 
Ved min underskrift på denne ansøgning giver jeg samtidigt samtykke til, at Merkur Andelskasse og Energi Fyn 
(herefter Parterne) udveksler de nødvendige oplysninger, både for at kunne behandle låneansøgningen hos Merkur 
og for at kunne varetage den videre administration af det etablerede låneforhold imellem kunden og Merkur. Dvs. 
Parterne kan udveksle oplysninger om identitet, kontooplysninger og lignende, samt foretage opslag i Experians 
RKI-register over dårlige betalere, i den sædvanlige behandling af låneansøgningen hos Merkur. 
 
Det accepteres endvidere at låneydelsen på lån opkræves sammen med min forbrugsregning hos Energi Fyn 
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Låneansøgning til energiforbedringer  

 

Regneeksempel låneydelser  

6 år 

Beløb i kr. 
Ydelse pr. 

kvartal, kr. 
ÅOP % 

Samlet renteudgifter 
i lånets løbetid, kr. 

Samlet tilbage- 
betaling, kr. 

20.000 1.016 7,3 4.383 24.383 

40.000 2.032 7,3 8.766 48.766 

60.000 3.048 7,3 13.149 73.149 

80.000 4.064 7,3 17.533 97.533 

100.000 5.080 7,3 21.915 121.915 

 

12,5 år 

Beløb i kr. 
Ydelse pr. 

kvartal, kr. 
ÅOP % 

Samlet renteudgifter 
i lånets løbetid, kr. 

Samlet tilbage- 
betaling, kr. 

20.000 591 7,3 9.527 29.527 

40.000 1.181 7,3 19.055 59.055 

60.000 1.772 7,3 28.582 88.582 

80.000 2.362 7,3 38.110 118.110 

100.000 2.953 7,3 47.637 147.637 

 

Forudsætninger for ÅOP: Der er ingen oprettelsesomkostninger. Annuitetslån med kvartalsvis ydelsesbetaling og 

kvartalsvis rentetilskrivning. 
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