
 

 

 
Enova Energy energilån: 

Lån op til 350.000 kr. Rente: 3,66% 
• Ingen krav om sikkerhed  ⚫   Ingen tinglysningsomkostninger 
• Godkendelse fra dag til dag  ⚫   Op til 15 års løbetid 
• Indfri lånet, når du vil – uden meromkostninger 

 
Med Enova Energy får du adgang til markedets mest fordelagtige energilån, som er nemt,  enkelt og overskueligt både at 
oprette og at afvikle igen. Så kan du få finansieret dine energiforbedringer og gemme din opsparing til andre gode formål. 
Lånet leveres i et samarbejde med Resurs Bank. 
 
Hvad kan du låne til? 
Energilånet er til alle energiløsninger, der sparer energi og skåner miljøet. Det betyder i praksis, at du kan låne til alt, hvad du 
køber hos Enova Energy. Det kan være din nye varmepumpe eller eksempelvis nye radiatorer. Samtidig kan du også få 
finansieret reparationer af dine eksisterende energiløsninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel 
Låner du eksempelvis 110.000 kr. over 15 år, betaler du 867 kr. om måneden. Du betaler en variabel årlig nominel rente på 
3,66%, ÅOP på 5,0% (før skat). Der er et oprettelsesgebyr på 5% af lånebeløbet = 5.500 kr. og et adm.gebyr på 39 
kr./md., som begge dele bliver betalt via den beregnede månedlige ydelse. Den totale sum af ydelser er 156.780 kr. 

 
Dine fordele med et Energilån 

• Du skal ikke stille sikkerhed 
• Ingen tinglysningsomkostninger 
• Afdrag op til 15 år 
• Du behøver ikke have friværdi i din bolig 
• Du kan til enhver tid indfri lånet uden meromkostninger 

 
Har du spørgsmål? 
Du er altid velkommen til at ringe til Enova Energy eller direkte til Resurs Bank med dine spørgsmål eller hvis du har brug 
for hjælp til din ansøgning. Det er helt uforpligtende. Resurs Bank kan kontaktes på 39 13 16 80 alle herdage mellem kl. 9-
20.  

 
 
  

 

BESTEM  SELV  LÅNETS  AFVIKLINGSPERIODE 

Lånebeløb kroner 90.000 90.000 110.000 130.000 130.000 

Månedlig ydelse (før skat) 973 716 1.181 1.389 1.017 

Lånets løbetid i antal mdr. 120 180 120 120 180 

ÅOP før skat (%) 5,48 5,16 5,32 5,20 4,89 

Samlet betaling 116.758 128.817 141.664 166.571 182.949 

 



 

 

 
Sådan ansøger du 
 

 Under 40.000 kr. Over 40.000 kr. 

På telefon Ring på 39 13 16 35, hverdage kl. 9.30-20.00, 
weekend kl. 10.00-16.00. Det tager kun 10 
minutter. 

Ring på 39 13 16 35, hverdage kl. 9.30-18.00, og 
vi hjælper dig igennem  

Via 
ansøgningsskema 

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til 
Resurs Bank, Delta Park 46, 2665 Vallensbæk 
Strand, hvor Resurs Bank behandler 
ansøgningen samme dag, den modtages. 

Samme procedure som ved under 40.000. Husk 
dog at vedlægge lønsedler og årsopgørelse 
sammen med ansøgningen. 

Sådan får du lånet • Når ansøgningen er behandlet og godkendt, 
får du straks besked 

• Du modtager en låneaftale, som du under-
skriver og sender tilbage 

• Når fakturaen er godkendt, udbetaler Resurs 
Bank lånet til Enova Energy 

• Du modtager en kvittering for, at fakturaen er 
blevet betalt 

• Når ansøgningen er behandlet og godkendt, 
får du straks besked 

• Resurs Bank sender finansieringstilsagn til dig, 
som er bindende for Resurs Bank. Tilsagnet er 
gratis og gælder i 3 måneder. Samtidig får 
Enova Energy besked om, at finansieringen er 
godkendt 

• Når arbejdet er udført modtager du en 
låneaftale samt fuldmagt, der skal 
underskrives 

• Når dokumenterne er underskrevet og 
fakturaen er godkendt udbetaler Resurs Bank 
lånet til Enova Energy 

• Du modtager en kvittering for, at fakturaen er 
blevet betalt 

 


